
PAZAR 

11 
N 1 SAN 
1937 

KURUŞ 

BASVEKiL 
BAŞMUHARRiRi: ~HMET EMiN YALMAN 

YE!fi ÇOCUK 
ANS1KLOPEDISt 

DUN BELGRADA GiTTi 
Gazetecilere Dediler ki: ınönünün. 'Cenupta yeni tedbirler 

Bütün Türk Milleti Hareketin-

den iki 
Bir Heyet Cenup 

'Hududunda Tetkikler Yu9oslavya Dostluğuna 
Candan Sadakatle Baghdır 

Ayrı 

lntıba Yapmıya Gidiyor 
Hariciye Vekili de 
lnönüyle Beraber 

Hareket Etti 
Evvelki gün Ankaradan hareketle Belgrat 

Yolculuğuna çıkmıt bulunan Baıvekilimiz ls
l!let İnönü dün aabah husuıi trenle ıehrimize 
~~~diler, lstanbulun genit sevgi ve .aygısiyle 
-r'fılandılar, dün ak,am da SirkecidCD Bel· 
tr..da hareket ettiler. 
«i l!atve~ilimizi Ankaradan getiren hususi tren Pcnltt Celınce kendılerini, Hariciye Vekilimiz B. Tcvfık 
dtı.rU .Aru ve Maliye Vekili B. Fuat Ağrah karşıla. 
diı... • Haydarpaşaya kadar beraberce geldiler. Pcn. 
~ Haydarpaşa.ya kadaf bütün istasyonlar, kıy. 
~ hUkUmet reisimizi alkışhyan halk kUUelerlyle 

bulunuyordu. 

Haydarpaıada 
la lftıaust tren 9,30 da Hayda.rpaşaya gelince lamet 
Ilı anu, Vali B. Muhiddin Üstündağ. İstanbul Komuta

Jl~ttal Haltı, Harp Akademisi Komutanı General 
~111 Donanma Umum Komutruıı Amiral Şukril 
~iiktı' öve . Muatcpn H. Men c. u, 

nıet ve belediye erka.nıyle Yugoslavyanın Anka.. 
~ elçlai n Yugoslav konsoloshanesi 
t(~klııı ve. yUılerce halk tarafından is. 

4 baı edıldller ve Başvekilimiz tren
bt eıı inince de bir ukerl müfreze ve 

r P<>lis kıtam kendilerine selam 
;'tnlni ifa etti. Bu arada fırka mU. 
~ı da sellm ha vıuıı çalıyordu. 

h Genera.1 1snıet lnönU Haydarpaşa 
1 

tından halkın candan alkışlan ara. 
~da vapur iskelesine geçtiler ve A. 
ıei: '.Kadıköy vapuriyle Köprüye 
~. ıler, sonra da Perapalasa indi. 

il-. f_ ·ı· . ~"'e"' onı.z beyanatta bulunJu 
l&a :8atveki1 ismet lnonU dün Perapa
toelotelinde, 1stanbulda bulunan Yu. 
•rk!av razetecılerlyle Tilrk matbuat 
he nını kabul ettiler ve §U mühim 
~atta bulundular: 

'e\'{n uroeıa.vyaya, içimde bUyUi< bir 
bira çle gidiyorum. Hareketimden 
itan ;cevvel f~vk~A.de olarak topla.. 
l'ay. ra Vekillen Heyeti, Yugoslav. 
haflıl 'I'frrkiyenin 8amimt ve candan 
ledı. ığuu ibllğ etmeyi benden is. 

lal &n daJctkada Büyük Şefim Re. 
~ınhur Atatürk. bana \'erilen 
~ fe Ue Yaikından allka gösttı. 
ld~ hilh&Ma l 'ugoslu')·a ile Tür. 
b~ baihyan rabrtalann ~hım. 
hnıır. Wıartt.ı etttnnek JOUunda bu. 

tlfl&rdır. 

10.000 Asinin 
Ric'at Hatb 

Kesildi 
Londra, 10 (TAN) - lıpanyada.n gelen ıon 

haberlere röre, Ba•k cephesinde muharebe da
ha sakin bir tekil almıfhr. Fakat, General 
Frankonun Belbao halkını açlıfa uğratarak 
teılim olmıya aevketmek istediği anlatılıyor. 
Çünkü, gıda maddeleri t,. f 1 va n .1 · 

U .r • gcmı erın 
yaklaşmasına m ıı a a d e edilmemektedir V ·• 

yet şimdiye kadar eşi görUlmemiş mahiyettecllr. ~~
n unla bera~_ı: bu slyuet 1ngilterenin İspanyaya kar
fI ta.kip etu~attı hareketi değiştirmesine saik ol
mıyacaktır. er, B8.ı5k cephesinde yeniden ilerle
meyi Umit etmektedirler. 

HUkOmetin Madrit garbindc yaptığı taarruz son 
.__ ____ ,derece şiddeUi olmuş, on bin binin 

~ ""'""i hattı ricati tamamile kesilmiştir. 
BQfvelrilimi:z ı1e Bun~ann imha tehlikesi ile yUz yüze 

Bayan lnönü geldıkleri bildirlJiyor. 
H .J HUkO.metin de taaruz esna.mnda 3 

a,...arpafa ~ ~in kadar zayiat verdiği haber veri-
garında lıyor. Hu~ko tama.mile muhuara al

t --------------~---------------------------- '~'-~~~_, elı bir lıiitle laalinJe Joıtluk ,.._,,.,-' 1 """" '"'""" ~ 
tma alınmış ve topçu kuvvetile bom
bardıman edilıniftlr. Adjoka yolu 

tt.:ka.rada ve İstanbulda bUtUn ~ r ~ 
fevk.J ht.na tevdi edilen bu vazüeden ~ ven ev' eye 
1'ılf lde memnun olduğunu göster. ~ ~ 
bıilı ~ bUtUn tezahUratile Yugoslav - G • J k ~ 
di~ Tilrk milli sempatisinin biL ~ ıuece ~ 
1'b1t i l.8temiştir. Bunlar, bUtün i ~ 
l'u ınnıetinin tek bir küue halinde LJeljefim 1·z ~ 
de. ıoeı.vyaya seyahatimiz esna.sın - n'~ ~ 
"t;ad!Acat hislerimizin tezahüratına t ~ 
dit. ak edeceğine beliğ emmareler. 

1

- Ankara, 10 (TAN) - ~ 
22 N iıand a C enevred e ~ 

l~i1t1cıcluruz büyük ve Jerindir toplanacak eluperler ko· ~ 
ttlp~ d01ttane tezahürler esnasında mituinde Türkiyeyi tem· ' 
.ı -11.kYok ki Türk milletinin bu his. ıil edecek heyetten An- ~ 
diıtk ası, bütün dUnyanm nazarı karada bulunanlar, 17 Ni- ~ 
~~ oelbe1.mekten hlli kalmıya. ıanda buradan harekete· ~ 

l'u ~ Jecek/erclir. Heyetimiz ~ 
M._ gosıa,•yanm YükMt< ~·Jet 
..--mı ru~-&,, 1ln %ecJattan mürekkeptir: ~ '-. • '"•.J'enln samimi dostu T-

~ \•eki~ M. toyadlno\i~ biran e\·. Hariçiye Vekaleti ıiya- ' 
boet ıormlye sabırsa.lanıyonım. (Ai'kMı 10 uncuda) ~ 

l'ugogıa,.,.anm Bq\•eldllnln 
(Al'kam Sa. 10 8tt. 1 d~ 

P ren S N 1• k o 1 a CÜmhuriyetçilerin ate9i altındadır. 
Cenupta Kurtebe cephesinde mu -

hare be devam etmekte, fak at taf si-
1at alınamamaktadır. Haklarından 

Feragat Etti 
BUkreş, (TAN) - Prens Nikola 

hakkında hükumet krala bir rapor 
vermiştir. Raporda 931 eene8inde 
kralın muvafakati olmadan Bayan 
!ena Delete ile evlenen prensin kral
lık hanedanı nizamnamesine göre tec 
ziycsi icap ettiği yazılmıft:ır. 

Bu rapora göre, prensin izdivacı 
mahkeme kararile bUkUmsUz ilin e
dildiği halde, Prcne, izdivaçta ısrar 
etmiş, niyet ve dilşUncelerinden vaz. 
geçeceği Umldile Prens hakkında. ka· 
nuni mUeyyidelerin tatbiki tehir o
lunmuştur. Halbuki Prens, aradan 

(.Arkw Sa. 10 SU. 3 de) 

Malaganın bombardımanı 
HUkumet tayyarelerinin Malagayı 

bombardıman etmeleri neticesinde 
bir gemide yangın çıkmış ve 5 deniz 
tayyaresi harap olmuştur. Asilere 
göre Meliladaki ukerl hastane de 
hükO.met tayyareleri tarafından bom 
bardıman edilmi' ve birkaç doktor 
ile hqtaba.kıcı yaralanmı,tır. 

Konlrola iftiralı eJecelr 
Alman 6emileri 

Almanya hUkilmeti, İspanya dahi
li harbine iştirak etmenin ve harp 
malzemesini Alman gemilerlle nak • 
)etmenin yasak olduğuna dair olan 
kanunlarını neşretmiştir. Bu kanuna 
muhalefet edenler hapis veya 100 bin 
marka kadar nakdi cezaya çarpıla -

(Aricuı Sa. 10 SU. 3 de) 

-ı Hariciye vekilimiz 
dün Fransız 

Elçisini kabul etti 
Ankara, 10 (TAN Muhabirinden) - Söy· 

lendiğine ıöre, cenup hudutlarımızda tetkik· 
lerde bulunmak ve alınacak kat'i tedbirleri 
tesbit etmek üzere jandarma umum kumanda• 
nı General Kazım, emniyeti umumiye Müdü• 
rü Şükrü, gümrük muhafaza umum komulanJ 
General Seyfiden mütetekkil bir heyet, yakın
da cenup hudutlarımıza gidecektir. 

Heyet, Dahiliye Vekili ve Parti genel sekreteri B. 
Şilkrü Kayanın seyahatinde ana hatlarını tesbit et
tiği ıslah planlarının tcfcrrüatile meşgul olacaktı~. 
Seyahatin günü ve ne kadnr süreceği henilz tesbit 
edilmemiştir. 

Ankara, 10 (Tan muhabirinden) - Cenup \'• 
Şark vilayetlerimızın son cUnlerdc arzettiği çok &o 

bcmmı eUı \•aziyct dolayıslle bu mmtakada idari 

1 

e ır ınm ına oe\'anı uıuı ıue1)-. • :;)uu \ı~ 
kararla Cenup hududumuza yakın yerlerde yeniden 
ba.zı kazalar ihdu olunmuftur. 

-------------, Birinci umumi müfettişliğin en 

M • 11" K • • mühim hududunun üzerinde bulunan 1 1 U m e Mardin \'iliyeU dahilindeki Hazak ve 
Şamrah nahiyelerinin ihti\•a ettiği a-

M 1 d raz.i mühim yolların tellki noktası a ç a r 1 n a üzerinde bulunmaktadır. Buralann 
idari ve inzıbati bakımlardan ehem· 

N et •• c e 1 e r miyetini ve bilhassa hududa çok va.
kın bulunu,unu gözönUne alan Da· 
biliye Vekaleti, Hazak nahiyesinde 1-

Milli kUme maçları için hazırlan- dil ve Şamah nahiyesinde de Man-
mış fikstürün tatbikine devam edili- dağı kazalarını teşkile karar vermif
yor. DUn burada ve lzmirde olmak 
üzere iki maç yapıldı. Burada yapı- tir. Aynca Diyarbekir \•illyetinin 
lan maçta Ankara GUçU ile Güneş KelkİJl köyünde göıillcn 1Uzum Uzeri· 
takımları kal'.'Şılaştılar. Neticede An· ne Çınar nahiyesi kurulmuştur. 
kara GüçU 2-1 ile Güneşe Galip Erzurum ve Tunceli vilayetlerinde 
geldi. lzmirdcki maçlarda ise Anka· de yeni iki kaza ihdas edilmi~tir. Bu
ra Gençlerbirliği, Doğanspor takımı- susi vaziyetler arzeden ve bir c:ok ha.o 
na karşı mağlilp vaziyete dUştUler ve kımlardan ehemmiyet verilmesi 11-
lzmirdeki dUnkü maçın neticesi 2-0 zım gelen Erzurum vlllyetinin Kan.
gibi bir fl\rkla Ankaralı gençlerin a- yazı ve Tunceli vlllyetlnin Kalaıa 
leyhlncdir. Gerek burada ve gerekse nahiyeleri, kaza haline lfra~ edilmi~ 
lzmirdcki maçların bUtUn tafsilatı bu ı tir. (Arkası Sa. 10, SU. f te) 
günkU spor sayfa.mızdadır. _______ ....._ ___ _ 
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j Hana Kohnun İngilizce eserinden . 

Talebenin 
Tramvay 
Pasoları 

Şirket, Kararında 

lsrar Ediyor· 
i 

1 Ali Çetinkaya 

'2 · ~01fG 
v Mekteplilerin paso meselesi henUz Türkçeye çeviren: 

: Bayındırlık Bakanı 
I .... _. ......................................... -............. _ ... ------· 

Kendi düşmanları gibi kabul etr 
mışlerdi ve bu sırnlar<la Yunanls. 
tanda Vikerslerin İngiliz madeni 
eanayil ve cephane ımali firmasının 
açmış oldukları bir şubede hisse. 
lere malik ve diğer büyük İngiliz 
firmaları gibi bu memlekette mil. 
him imtiyazlara nail olmuşlardı. 
Pariste bulunan Bazil Zaharof, 
Gladiston gtinlerinln Türk aleyh
tarlığı istidadını miras olarak al. 
mış olan Loyd Corç ile Yunan ma. 
!iyesi arasında bir mUta\•assıt ola. 
rak çalışıyordu. Ayni zamanda 
Rum firmaları ve lngiliz hUkumeti 
mnliyerileri dUnya gru: sahalannın 
murakabesi hususunda Amerika 
Standard Oil gr.upu ile boy ölç. 
mekte olan (Britiş Şel'en Roel doc; 
om kumpanyasında hisseleri vardı. 
HattA bUyUk harp esnasında Musu. 
tun zengin olduğu farzcdilen gaz 
sabalan bu iki grup arasında cidal 
,.e münakaşa kemiği olmuştur. 

Yunnn nasyonalizmini TUrkiyeye 
knrşt hllMim ettiren umumt siyast 
arka r.emln işte bu vaziyet idi. 

9 Mayıs 1919 da ruhani reis 
olan, Osmanlı imparator. 

luğu dahilindeki Rum kilisesine 
merbut olan Rum tebeasınm slyast 
şefi bulunan İstanbul Rum patri
ği Türkiyede meskun Rumlann 
bundan böyle Türk tebcam olarak 
kendilerine tahmil edilen vazife ve 
mecburiyetleri kııbul \•e ifa edemi. 

olan münasebetlerini kesti. 
15 Mayıs 191!1.da.,-Yıınanlılar !z.. 

mire asker çıkardı ve İzmlrin civar 
arazisini işgale başladı. Türklerin 
buna cevabı, imparatorluğun bu 

\•ilAyctlerinl ula vermemek kara. 
n idi. Anadalunun Türk olduğunu 
lngillz Başvekili Loyd Con; dahi 5 
Kanunusani 1918 de harp gayeleri 
hakkında söylediği bUyUk nutkun. 
da: "Biz Türkleri ne payitahtından 
ve ne de kahir bir ekseriyetle Türk 
ırkından olan Ana.dolu ve Trakya
Nll zengin topraklarından mahrum 
etmek için harp etmedik .. , sözlerile 
teyit ve tasdik etmi§tf. 

M .ıh telif ieUkametlerde içeri. 
lere doğnı ilerllemek isti. 

yen Yunanlılara karşı silahla mu. 
kabele ve mUcadele b~ladığı gibi 
Mustafa Kemalin liderliği altrndo. 
Anadolunun iç tanıflannda geniş 
bir mim kMtm ve hareket tensik 
()ltınmakta idi. 

Rumlarm tzmlr <'fhetlerinr'lt-ld 
ta~kınhklan ve açık ilhak hareket. 

lerl ve Anadolunun şimalinde bir 

Rum Pontos cUmhurly ti kurmak 

tesebbUsleri TUrk milli kıyammı 

tahrik ve takviye ediyordu. 13 

Temmuzdan 7 Ağustosa kadar 

Mustafa Kemalin idaresi altmda 

Emınımda ml11! bir kongre vUcu. 

da ~rildl. Ve bu kongreyi Sıvas. 

ta ikinci bir kongre takip etti ve 

burada. "Anadolu ve Rumeli mil. 
d afaai hukuk cemi yeti,. teşkil olun. 

du. 4 EylUl SMls kongresinin di

ler maddeler ara.eında "Memleke. 

tfmlzi tehdit eden dahili ve haricl 

tehlikelere ka~ı millt vicdan hare. 

kete geldi. Ve bu kongreyi vUcu. 

da getirdi ve kongre şunlara karar 

verdi: Omnanlt imparatorluğu ile 

müttefikler a.ruında aktolunan 30 
Teerinievvel 1918 tarihli ltilafname 
De tesbit edilmiş olup kahir bir ek. 
eerlyetle Türklerle meskfuı olan 
hudutlar dahilindeki Tilrk arazi. 
linin heyeti umumlyesl tek ve tak. 
91mi kabil olmıyan bir kUI teşkil e
d er Vatanımızın ve milli istlkl!li
aılzln tecavUzden masuniyetini te. 
nıın etmek maksadiyle milli gayret 
ve sıhhatin tahriki ve milU irade. 
nin muvaf fakıyeti esastır. 

T opraklanmızın her hangi bir 
kısmının işgaline ve hassa. 

ten annyurdumuzun zararına mUs. 
takil bir Ermenistan veya mUsta. 
kil bir Yunanistan teşkiline karşı 
mutlak surette mukavemete knrar 
verdik .. , sözlerini ilan ediyordu. 
Ayni zamanda kapitülasyonları eid· 
detie protesto etmekle beraber bil. 
tün teşebbUs ve hareketlerinin ka. 
rarlanna te\•fik edilmesini za. 
rurt kılan bir millet meclisinin içti. 
maa davet edilmesini İstanbul hU. 
kf.lmetinden talep ediyordu. O se. 
nenin Tesriniewelinde İstanbul hU.. 
kümetini teşkil eden Damat Ferit 
kabinesi istifa etti ve istenilen me. 
busan meclisinin intihabmı yapmak 
Uzerc Ali Rıza (paşa) sadrAzam 
oldu. 

İntihabm neticesinde meb~an 
meclisi 11 Kanunusani 1920 de ls. 
tanbuldn toplandı. Ve merkezini 
Sıvastan Anknraya nakletmiş olan 
mim temsil heyetinin esaslan ve 
anahatlanna göre 28 KAnunusani 
1920 de Türk milli misakını imza
ladı. Fakat bu meclisin ömrü kısa 
oldu. 

1920 Şubatmda, Lord Bal!urun 
1917 Nisanında Ana dolunun taksi. 
mine dair Fransa hüki'imetlne tev. 
di ettiği mahrem muhtıra neşro. 
lundu. 

1 9w senesinin Mnrtmda Iz.. 
mirin Yunanlılar tarafm 

faciaları tahkike memur olan iti. 
1Af devletJeıi tahkik komisyonunun 
raporunun n şrine Venizelosun ta. 
lebl Uzerine İngiliz hUkUnıeti mani 
oldu. 

16 Mart 1920 de itilaf devletler! 
askerleri tarafından fstanbul işgal 

edildi ve bir takım mühim Türk po

litikacılan ve gazetecileri İngiliz. 

ler tarafından hapis ve ıtiyasf esir 

olarak Maltaya. gönderildi ve Da. 
mat Ferit tekrar sadrazam oldu. 

1920 Nisanmaa Mustafa Kemal 
(Paşa) ile Anadoludaki milllcilerin 
üsi olduktan illin olundu ve Mebu. 
san Meclisi dağıtıldı. Mebuslann 
çoğu Aııkarnya sa,ı.ıştu ve millt 
meclis Anka.rada yeniden 23 Nisan 
1920 de içtimama devam etti. İngi
liz matbuatı Mustafa Kemal (Pa. 
şa) ile Ankara.ya tAbi Tilrklerl şaki 
diye tavsif ve milli hareketin kısa 
bir zamanda ezilip bertaraf edilcce. 
ği ümidini izhar ediyordu. 

Ayni zamanda 1920 Nisanında 

(Sanremo) da mUttcfik devlet a. 

damlan arasmda Türkiyeye teklif 

edilecek sulh şartlan üzerinde ni· 

hayet bir ttillifa vanlmı§ ve bu 

§artlar istikbal TUrklyesinln esas. 
lan olarak Sevr muahedesine der. 

colunmuştu. Scvr muahedesi Türk. 

terin arzu ve talepleri hakkında en 
uf ak bir mUllhaza ve iUbare lüzum 
gi:irmcmi§ ,-e mutedil Türklerin bile 
en fena intizarlarmm derecesini 
geçmişti. Türklere Rumeliden yal
nız İstanbul bırıı..lnlıyor ve Anado. 
luda bir Ermeni ve bir KUrt hUkO. 
mcU \.Ucuda getiriliyordu. Geri ka. 
lıın topraklar da k115mcn Yuna~. 
tana terkediliyor ve kısmen lngil. 
tere, Fransa, İtalya nUfuz mmta. 
kalan olarak taksim olunuyordu. 
Türkiye sllihtan dahi tecrit edili. 
yor ve mali ve dahill idaresinin 
ve adil sisteminin devletler tarafın. 
dan mUrakabe edilmek suretiyle 
hareketinin se:rbel5tisl hiçe indirlll
yordu. 

S anremo konferansını Fran. 
sanın Musul gazlcrinden 

dörtte birini almak 15uretJyle, mU.. 
tekabil gnz menfaatleri hakkında, 

Fransa ile İngiltere anısında. bir 
anlaşma husulilnden naşi, mUhim
di. (Arkası var) 

halledilmemiştir. Tramvay §irketi, 
orta mektep ve lise talebelerinin bU
tUn şehirdeki tramvay şebekesinde 
pasolarmm muteber olmasmı kabu1 

etmemektedir. Bundan başka şirket 
tatil devresinde gerek ilk, orta ve ge. 
rek yüksek tahsil gençliğinin paso kul 
lanmıya haklan olmıyacağı nokta. -
c;mda lsrar göstermiştJr. Talebe ta -
rnfmdan tekrnr Nafıa Vek~letine baı.:1 
vunılmu tur. Vek{ılet, bugünlerde ka 
rannı bildirecektir. 
Diğer taraftan geçenlC'rde tramva ' ' 

'llletlerlnde ucuzluk yapılırken zabif 
lmmeleri eskisi gibi bırakılmıştı. Hal. 
bukl, bilet fiyatlan indirilince karne 
lerle para mukabili almnn subay bi. 
1etlerl arasmdald fark 30 paraya in 
-nhrtir. 

Subay karnelerinde de bllet UcreL 
!erinde yapılan ucuzluk nisbctinde 
tenzllat yapılntMı hakkındaki mUra. 
raatlar Nafıa VekileUne bildirilecek. 
Ur. 

Morgta 
Bir Ölüm 

Evvelki gece Adlitıp işleri mUesse. 
sesinde mUşahade altına alınan bir 
mevkuf n.nsızm ölmfiş, ölüm ~pheli 
görUldUğU için ceset morg dairesinf> 
lndlrllmlşUr. Hadisenin tafsilA.tı OU· 
dur: 

27 Martta lstanbuldan Pendlğe gi. 
derken 1800 liralık bir posta paketi. 
ni kaybettiği için tevkif olunan ve 
sar'a iddiuiyle berayi mil.şaha.de mil. 
esseseye gönderilen İstanbul posts 
- ~..ı-<f.. .. alrliv .. menıurla.r:ıtıı'An Or. 
haA evvelki gece ansızın ölmüştür 
Hadiseye nöbetçi müddeiumumis1 

Hikmet Sonel elkoymuş. gece mUes. 
eseye giderek cesedi görmUştür. Tah 

kikata göre. Orhan, saat 23 te abdes. 
taneye gitmiş ,fakat sar'ası tutarak 
c;ırpmmıya başlamıştır. Hademeler 
koğuşa götUrllrken Orhan birdenbl!'(' 
fenalaşmış, düşerek ölmUtşür. Maa· 
mafih, Orhanm yere düştüğilnU tes. 
bit edecek bir işaret görülmemiştir 
Cesette ve elbisede de hiç bir cebir 
ve tazyik "seri yoktur. Morgun vere. 
"eği rapor, vaziyeti aydınlatacaktır. 

TURING 
KLÜPTE 

Tilrkiye Turing ve Otomobil klüb\ 
dUn Perapalasta umumI toplantısın 
vapmıştrr. 

Eski Behrcminl Operatör Bay Emi. 
nin reisliği altında toplanan heyeti U· 

mumiyede idare heyetinin faaliyet ra. 
poriyle hesap muraklplerinin rapor. 
tan, bilanço ve aynca klUbUn Edim 
mıbesi fahri Başkanı umum mUfcttie 
General Kazım Diriğin gönderdiği bir 
rapor okunarak tas\'ip edilmiştir. 

İdare heyeti seçimi neticesinde es. 
ki heyetin ve mUrakiplerln vazifele
rinde bıraktlmalarma karar verilmi 
ve bUyUklere tazim ~lgraflan çekil •. 
miştlr. 

Toplantıdan sonra heyeti umumive 
~zalarma ve davetlilere bir çoy veril. 
ml§tir. 

Branjman ve 

Kof re Kiraları 
Elektrik şirketinin bir nisandan i. 

tibaren abonelerinden branşman ve 
kofrc klnuıı almaması hakkındaki 

karar henUz tatbik sahasına konul. 
mamıştır. Nitekim, son gtinlerde a. 
bonelcrc dağıtılan faturalarda bu ki. 
ralann karşılığı yine vardır. Bunun 
da sebebi Naf1a Vekaleti bugüne ka. 
dar şirkete bu hususta hiç bir tebliğ. 
de bulunmamıştır. Nafıa Vekaletiylr 
elektrik şirketi mllmesslllerl arasın. 
da konuşmPlar devam ettiği için kof 
re ve branşman kiralan işinin de bıı 
mU:r.akereler esnasmda kat'i şekildı 

halledileceği anlaşılmaktadır. Vekl 
letten bu meseleye ait hiç bir emir 
gelmemi§tir. 

1 Kemal Kitabof'un Cenazesi 1 

Tabut, Kon•oloshanede 
Vefatını t.ees ürlc haber \'erdl!:rinıiz So\'l'et Hu yanın lstanb ul kon olos 

mmninı n. KemııJ Klhıbofun istiraJıntlnıhu için Konsolo luk blmı.'iında 
dün medeni bir ayin yarıılmı tır. l\lerhumun tabutu, Konsoloshanenln bü. 
)'tik alonuna konulmuş, bütün Konsolo luk binası iynh \ 'e kırmızı renk
lerle örtülmii für. Kon olo Iuk erkfını kollarına iki tarafı ivah \'e ortası 
kırmızı baııtınr takmı!oilnrdır. Me~ imde lzmlr Sovyet Kon°§olosile dll:cı 
kon oloshanelerin erkfı.nı ve lstanbul gazetecilerinden bazılan bulun. 
muştur. 

ftlerasfme oriiestranın çaldıw Marş ı~önehr He haşlanmış ,.~ hunu F.dl· 
tenıasyonal takip etmi tir. lzmlr So\')'et Kon olosu kısa hlr hitabede bu
lunmu t ur. Bundan sonra cli~er konsoloslar ,.e gazeteciler Kitabofun 
talih iz Jne \'e Kon olosluk erkinına tazfyetlerde bulunarak oradan 
ynlmı tardır. 
So,•yet Konsolos mua\inlnln cenUC81 bugiln bir Sovyet \'apurtıe Ode. 
ya götürUlecektlr. 

NAFIA, KADIKÖY 
SU ŞiRKETiNi DE 

SATIM ALDI 
Kadıköy ve h~valiıi Su Şirketinin satın alınması etraf rndaki 

konutmalar nihayet bulmuf, iki taraf mukaveleyi imzalamıtlardır. 
Nafıa Vekaleti, belediyeler kanunu \ 

na göre şehir içindeki şirketlerin ça. 
lışma müddetleri bitince beledıyelere 
geçmesi lazım geleceğini gözönUndc 
bulundurarak bu şirketi de terko~ 
..,,u..a l~.r-....--....a ~ 

ve, bir temmuzdan itibaren şirkote el 
lı:oydcaktır. Temmu1.da şirket müdür. 
lüğü ve kalemleri kaldınlacak, idare 
doğrudan doğruya belediye Sular t. 
ıiaresi umum mildürlüğilne bağlana. 
caktır. Şirketin şimdiki merkezinde 
valnız bir şefin idaresinde karşıyaka 
ıbonelerinin hesap ve işletme işleri. 
nl dUzeltecek ve çevirecek şubeler bı· 
'1lkılrı rn ktır. 

llh iş: Su icilecek hale 
getirilecek 

Belediye Sular Idaresl bu şirkete e' 
'myduktan sonra yapacağı yenilikleı 
çin bir proje hazırlamıştır. Bu pro· 
ieyc göre, ilk iş olarak suyun temiz 
ve mikropsuz bir halde akıtılması te. 
min edilecek, sonra su şebekesinin dU. 
...cltilmesl ve genişletilmesi ameliye. 
sine başlanacaktn. Bu sonuncu iş İ· 
~in beş yıllık bir program yapılmak. 
tadır. 

Şirkete el konulduğu tarihten itiba. 
ren beşinci yılın sonunda karşıyaka 
nın su ihtiyacı o civar halkını tamn· 
miyle memnun edecek bir hale sokul. 
muş olacaktır. 

:Belediye Sular İdaresi ilk yıl 300 
bin lira hnr<'lvnrak, diğer dört senE' 
de ihtiyaç nisbetJnde para ayrılacak. 
tır. 

Tütün inhisarı 
Kanununda 
Detjlşlkllk 

fnbisal'lar Umum AfildUrll Mitat 
Yenel, dün akşam Ankaraya gitmiş 
tir. Milat Yenel, Ankarada idarenin 
veni bütçesi işiyle meşgul olacak ve 
ayni zamanda da 1701 numaralı tU. 
tUn lnhisan kanunundaki değişiklik 
0trnfın.dn Vekalete izahat verecektir 
Umum müdür, kanunda yapılacak de 
tişikliklere ait hazırlanan projeyi de 
beraber götUrmUştUr. 

Kanundaki tadillittan sonra tutUn 

işlerinde ve nakliyat muamelelerin . 

de birçok teknik değişiklikler ola • 

caktır. Mitat Yenel. Avn.ıpa seyahati 

etrafındaki raporunu da Vekalete ve. 

recektlr. 

Kadıköy Tramvayları 

Ucuzlatdamıyor 
Kadıköy, ÜekUdar ve havalisl halk 

tramvaylan bilet ücretlerinin pahah 
:)lduğu ileri sürülerek münasip bir 
ıniktar ucuzluk yapılması için mUra. 
... aat edilmişti. 

Şirketin mali vaziyeti, masraftan 
Ue taşıdığı yolcu sayısı gözönUndr• 
~ulundunılarak biletleri ucuzlatma 
ekllfi kabul edilmemiştir. 

Sür'atli Giden 

Nakil Vasıtaları 

Vekalet 
Deniz 

Tarif esini 
Tasd'ik Etti 
I
• ktısat Vekaleti Dcnizyollannıll 

937 navlon ve yolcu tanfele
rindeki tetkiklerıru bitırmış ve yeni 
tarifeleri tesbit etmiştir Söy!cndiğı
ne göre, idarenin geçen seneki za· 
ran üzerine tarifelerde bir tenzilAi 
yapılamamış, yalnız nakliyat işleriY· 
le yolcu tarlf eleri üzerinde bazı ye· 
ni değiaiklık ve kolaylıklar temin e. 
dilmiştir. Bu değişikliklerle idarenııı 
gelirinde fazlalık olacağı umulmak· 
tadır. 

Umum mOdUr Sadettin, bugünler
de tarifeyi Ankara.dan getirecek ve 
bir mayıstan itibaren tarifenin tat • 
bikine başlanacaktır. E\-velce alın • 
mış aylık veya müddetli gidip gel • 
me biletleriyle diğer meccani seya • 
hat karneleri bir mayıstan sonra ınıt· 

teber olmıyacaktır. 

Adalar 
Arasında 
SeferLer 

Akay İdaresi yaz mevsiminde ~ 
dalar arasında işletmek Uzere Hali9' 
ten kiraladığı iki vapurun tecrübeleri 
ni yapmıştır. Bu tecrllbelerde va~· 
lann Adalar iskelelerine uymadığı 
görlllmüştUr. Vapurlıır iskelelerden 
çok aşağı kalmakta ve yolcularm çt~ 
malan gtiçleşmektedir. 

Akay İdaresi, vapurlarm yolcu çt• 
kacak yerlerinde tadilat yapacakt1r. 
Eski Kadıköy iskelesi dubalarlyle 
Dilde kurulncak iskelenin inşaatın• 
bugtinlerde başlanacaktır. Plaj açılın
ca vapurlar da Dil iskelesine fşlcmlY8 

başlryacaktır. Adalar ve Dil iskele
leri arasmdald iicıı tler Kadıköy ve 
Haydarpa!!' hattının ayni olacaktır· 

Müfettişleri 

Çıkıyorlar 

Maarif 
Teftişe 

Maarif Vekaleti umumi mUfettiş!e.
ri, dün Maarif Vekaleti teftiş heyeti 
1"4!isi ve yüksek tedri.ı;at umum rn~ 
dür vekili Cevadin başkantığınd• 
mühim bir toplantı yapmışlardır. S\J 
toplantıda müfettişlerin bugi.lndefl 
sonraki çalışma şcktlleri hakkmd• 
direktifler verilmiş ve İstanbul o~ 
tedrisatınm verimleri incelenmiştir. 

Vekalet umumi müfettişleri bu • 
~nden itibaren Anadolunun muhte • 
lif vilayetlerinde turnE>ve çıkacaklar • 
dır. Bu turnede memleketin her ttl • 
rafındaki orta mekteplerle Uselerl11 
l>ir yıllık deı-s verimleri ince1enece1<• 
vnklaşmakta olan ders yılı sonu rnO· 
'lasebetiylc mektep idarelerine ~·eııf 
1irektifler verllerektir. 

itfaiye Mektebinde 

Derslere Başlandı 
İtfaiye mektebinde birinci de,rre 

ömestr bitmiş, 30 talebe imtihan i: 
dilmiş, hepsi muvaffak olmuştur. 

kinci sömestr derslerine başlnnıl"11ş. 
tır. Umumt imtihan, temmuzda bltt' 
cek, gelecek eylUlde mektep yeni deli 
yılma girecektir . 

Köylerdeki Ta, ve 

Urfanın 

Kurtuluşu Tujla Ocaktan re 
Dilnden itibaren, §ehrln muhtelif Köy sınırlan içinde bulunan tslf " 

ıerlerinde vesaiti nakliyenin nizami tuğla ocaklanndan alınan villiyet ıı~· 
lilr'ati üzerinde kontrollere başlan • qmır idareler! resminin köy idarele .

1
: 

nıştır. Diln, tahdit edilen sür'atten ne bırakılarak köy imarına ıııarfedi 
rnzla hızlı giden nakil vasıtalannırı 'l'le!i düşUnUlmektedir. Dahiliye ''~ 
,oförlerl yakalanmış ve cezalandml. '<A.letl bu hususta bUtUn vilayetle {i• 
'1ıştır. Kontrol bugtin de devam e. bir tamim göndermiş ve valllerltJ 

Bugün, Urfanm müstevli dilşmaı 

1<uvvetlerlnl yenerek zafere. kurtulu. 

1a kavuştuğu gilndilr. 

Urlanın kurtuluşuııda bUtUn Urfa. 

Lılarm modern techizatlı bir dilşmar 

ordusuna k: rşı topsuz, tilfeksiz sös 

tcrdiklerl mukavemet ve kazandıkları 

ınfcr, Türk feragat ve fedakarlığı t 
le Türk milli azminin en değerli biı 
na tırasıdır. 

Bugiln Eminönü Halkevfnde bh 
toplantı yapılacak, Urlanın kurtulm 
yıldönUmü kutlanat'aktır. 

Dün 500 Seyyah Geldi 
DUn lnglliz bandıralı LatJtyo vapı 

riyle şehrimize 500 ~yyah gelmiş 

tir. Vapur Boğazda bir cevelan yaptıl< 
tan sonra limanda demirlemiş ve sey 
yahlar dı§an çıkarak şehri gezmiş 
!erdir. 

~ı>cektir. '<irlerinl Mrmu~tur. 

==-=--=-=-=====~============~===========~ 

ITAkViii\il~HAVAl 
1 11 NlSAN ' _ PAZAR Bugünkü Hava: Kapalı 

Bugün hava. umumiyetle kapalı ve arr 
sıra yat1$lı gececcktir. RUzrfirl:ır ıimal iııt 
1-.amctinden Karadcnizde ııiddctli, di~er mır 
ınkılardn orta kuvettc esecektir. 

Marmara mınuıkasında taııılalı. VllVmUr 
görlilecektir. 

Qünkü ha va 
Dlin barometre 762 milimetre. hararet 

en tok 11. en az 4 santigrat olarak kaydt 
dilm!ııtir. Rlizg~r. ııimal i~ti~ametinde saatte 

4 üncü ay Gün:30 Kas:ııı 

Muharrem 29 Ma· 
1355 Hicri 1353 R..ıtJ1 
Güneş· 5,27 - Öğle: ı2.1 5 
lkindi: 15.56 - Akşam: ıs.43 
Yateı: 20.19 - İmsak: ~ 
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Yugoslav gazeteleri ispanya 
Harbinin 

Yeni 
Gelen 

Resim~eri nin dostça neşriyatı 1 

Türkiyeden bü
yük ha yranlıkJa 
bahsediyorlar 

'ın~e.~g?-t, 10 (TAN Muhabirinden) - ismet 
onununB 1 _..ı • • •• b t"J b·· tün Y e grauı zıyaretı munaae e ı e, u· 

d Ugoslav matbuatı dostça netriyatla dolu
i Ut. Pravda gazetesi, "Modern Türkiye,, baflı· 
i 1

• •ltında neırettiği bir yazıda, son on sene 
.ç1ınde Atatürkün sayesinde ha.ardan büyük 
lfer· ~ 
d ın akıllara durgunluk verecek derecede ol-
uğunu kaydederek diyor ki: 

l\ıaff TUrk milletinin Şefi, her teşebbüsünde mu
~ kak olan, enerjik bi radamdır. Atatürk, mukaye
tfe a~~l etmiyen bütün enerjisini muasır devletler
.... ~ hırı olmasını istediği milletinin saadetine haa
• 1:..,niştir. 

'i~k milleti, Atatilrirlln icraatını ta.maıniyle tas
~ etnı:k~ ve vatanm saadeti uğrunda ona bütün 

Vclldıyetıyle mUzahir olmaktadır." 

Aradaki dostluğun ıalabeti 
~~lgrat, 10 (A.A.} - Başvekil İsmet lnönUnUn 
ta tra.dı ziyareti münMebetile Pravda gazetesi, ilk 
~~nu tamamen bu seyahate tahsis etmekte ve 
~ kk hükumeti reisinin bUyUk bir fotoğrafisini koy
~ la beraber ayni zamanda, gazetenin başmuhar
tlk Skupçina azasından Sokiçin bir makalesini de 
{eYiernektedir. 

Malaga civarında O.ilerin harabeye döndür· 
dükleri bir kaaabanın leci manzara.tı 

IS!" • Sokiç bu makalesinde ez.cümle 

1 
... or ki: 

i't;rilrkiye Başvekili İsmet İnönü, Ç Ok 
t!tıt08lavya Başvekili ve Hariciye na 
htıt Dr. Stoyadinoviçin Ankaraya 
~~1 eeyahatini Belgrada iade ede-
11tf~· Bu ziyaret. sarih bir sur~tte 
dtr d ~ 'tn...,ıı.cd bir me11eı• ıı .. ıtla.ka
biri eğildir. Bu ziya.ret.. bUyUk kral 
iti ilci Ale.ksandnn lstan bulda Türk 
~e neı&cUmhuru Atatürk ile mü
,,~tı eenasmda bu derece mesut bir 
d de ba.şlıyan Türk - Yugoelav 

Çocuklu\ 
Babalar 

KÜÇÜK HARlCi 
HABERLER 

F ransada zabıta film. 
..enııııı ~uawrunu:b; 

Oetlug'"unun yeni b. t ah'' .. d .. ~tat. ır ez uru ur. 
'hıd lirk - Birinci Alekeandr telaki
'l?ıd en BOnra Ankara ile Belgraıt ara
'el a ınualli.kta bulunan bütün me
'ttıa~~er <>rtadan kaldırılmıştır. Diplo
ta.lik teşriki mesaimiz, Türk - Yu
~ av dostluğunun sellbeti ile de • 
~1 lllahiyetinl isbat eylemektedir. 
~ lgrat, 10 (A.A.} - BütUn Yu. 
~lav gazeteleri, Tilrkiye Başvekili 
~~ İnönU'nUn ziyaretine sütunlar 
~ ltı eylemekte ve iki memleket dev 
~damlan arasında yapılacak bu 
~~ehemmiyetini tebarüz ettir-
~ r. 

~a.ıı resmt Samuprava gazetesi, 
~l rJriye Başvekili İsmet lnönü'niln 
bl&t ~ mühim bir ziyareti,. urlev. 
·~ e ba.şmakaleeinde diyor ki: ou .. 

llet ~kü :Umhuriyetçi ve Kema. 
tr ~rkıyesı ile Yıugoslavya krallı. 
l>lıtt tndaki mUnasebetler, Balkan 
tı~~a kadar m~htelif safhalar ge
~k ~ ~~ bu pakt, gerek bizim, ge. 
llıta r ıyenin iza.sı }>ulundugum· uz 

rıtrn IJti esaslarmı kurmuştur. 

.Ankcı.ra., 10 (T~T~ NO'ft"lolıet.. 

te nüfusu artnwak ve çok çocuklu 
babalan milki.fatlandırmak için Srh. 
biye Vekaleti güzel bir karar vermiş. 
tir. Vekalet biltçesindc ayrılan 50 
bin lira, memlekete çok çocuk yetiş
tiren babalara mükafat olarak dağı. 
tılacaktır. 

Askeri Liselerde Dönen Talebe 
Ankara, 10 (TAN) - Askeri lise. 

lerde dönen ve alaya çıkanlan bazı 
talebelerin müracaatı üzerine bunla -
rın Maarif Vekaletine bağlı mektep. 
lere kabulü meselesini Vekalet tetkik 
etmektedir. Ya.kında talebeler lehine 
bir karar verileceği umuluyor. 

-~-----

lstanbul 
Gümrükf erinde 

Ankara, 10 (Tan muhabirinden)_ 
lstanbul gümrük ba~müdürlüğü kim. 
yageri Hasan Tahsin Samsun gümrü
ğü kimyagerliğine, lstanbul paket 

gümrüğü müdürü RUştü İstanbul baş 
müöurlilğü birinci sınıf muayene me. 
murluğuna, Galata ithalat gümrüğii 
baş muayene memuru Hüseyin lstan. 
bul gümrüğü başmUdürlüğü birinci 81• 

ruf muayene ınemurluğuna, Sirkeci 

ya..uk edilmiştir. Bunun se
bebi cenup hududunda ha~·

dutluk vak'alanrun artması. 

dır. 

• 
Almanya Maarif Nazın, 

dün sabah Olymple'de 
yeni hafriyat i5lerlııi açmış

tır. 

• 
Bek Varşovaya gel-
miştir. B. 

• 
R omanyada Broşov me

zarlıfmda bü~iik ,.e 
wzıı bir cephane deposu mey. 
dana ~ıkanlmıştır. 

* 
B ul~r Kraliç~lnln kız· kardeşi İtal~·an Fren. 

~l Marta. Sofyaya gitmiş. 

tir. 

• 
S ofya mmtakumm spor 

sezonu, bugün mera
~fntle açılacaktır. 

gümrüğü mü.dilril Neşet İstanbul güm 
rüğü başmüdUrlüğü üçüncü şube mü
dürlüğüne tayin edilmişlerdir. 

Belçikada Seçim 
Bü9ün Y apıhyor 

Brüksel, 10 (A.A) - Son saatlerde vukubulan hi.diaeler, Va.n 
Zeeland'ın bugünkü İntiha batta Leon Degrelle' e kartı muvaffa
kıyetini temin edecek mahiyettedir. 

~~-------~·---~ 
iki parti ara•ında gizli anla'ma j •b d M•t ı" 

Brüksel, 10 (A.A.) - Pays Reel Lı ya a 1 1 
gazetesi, bu sabah Reks partisi ile j 
FlA.man ~~yonalistleri arası~d~ ak. B • o d 
tedil~n _gızlı anlaşmanın metnını neş. 1 r r u 
retmıştır. 

Kısa olan bu metne nazaran Reks 
partisi, milli meselede bugünkü Bel
çika devleti teşekkül rejiminin f ede. 
ral bir devlet haline getirilmesini mü. 
dafaa edecektir. 
Anlaşmada her iki partinin mütte. 

hit bir milli teşekkill halinde birleş
mesi derpiş olunmaktadır. 

İngiliz 
Başvekili 

Çekiliyor 
Londra, 10 (TAN) - Ba..,,•ekil 

:Mister Baldvin bugtin ilk defa olarak 
yakında siyasi hayattan çekileceğini 
müntehiplcrine anlatmış ve yakında 
yerime başka bir mebus seçmek ıztı
rarında kalacaksınız,, demiş, daha 
sonra komUnizm ile faşizmden bah
sederek "en iyisi bu memleketi bu 
yabancı diişüncelerden tamamile u
zak tutmaktır,, tarzında söz söyle • 
miştir . 

Londra, 10 (TAN) - Sinyor Mus 
solininin Şimali Afrikayı ziyaret et
mesinin neticeleri kendini göstermi
ye başlamıştrr. Bugün İtalyan kabi
nesi Libya ülkesine ait müteaddit 
kararnameler çıkarmış bulunuyor. 
Bunların biri Libyaya mahsus bir 
milli ordu vücude getirmekte ve or
dunun başkumandanlığını Mareşal 
Balboya vermektedir. 

Libya vilayetlere a)Tılacak, vila
yetler belediye tarafından idare edi
lecek, Libya halkı bu idarelere işti
rak edeceklerdir. 

ttalyan işgalindenberl musadere o
lunan emlak, belediyelere verilecek, 
ve umumi vali, siya.si mlicrimleri af
fetmek sal!.hiyetini haiz olacaktır. 
Bu suretle Trablusgarp dışında ya
şıyan Trabluslular memleketlerine 
dönebile<:eklcrdir. 

1talya müstemlekat nezareti ilga 
olunmuş ve yerine ltalyan Afrika a
dını taşıyan bir bakanlık vücude ge
tirilmiştir. Bakanlığa yeni bir b ina 
da tahsis olunacaktır. 

iki Kazamızın 

Değişti 

ismi 

Ankara, 10 (Tan muhabirinden) -
Diyarbekir vilayetinin Ergani • Os
maniye ve Elaziz vilayetinin Er~ani 

o-.ıı .. , :!.I\ ( A A ) u . .... · ;i- .... a~ ... , ; \: G 7..sılıın . ıu~lı:!MT\tn b it"ihirinP 
sının muhabirinden: benzemesi yüzilnden muhaberatta 

B. Hitler Aleyhinde 

Hicviyeler 

"Alman htirrl~:et fırkam,, imzasını karı§ıkl1ğa eebep oluyordu. Diyarbe
tqıyan bir takım Hitier aleyhtan kir şimendifer hattının işlemiye açıl-

hf · 
1 

hilk" t k . . h ması dolayısiyle bu hatlardaki istu. 
cvıye er, umc mer ezının er .. • 

ta af d d - ttl tr B 1 rd "Al yonlarm munakalatta keşmekeşe se • 
mar mh .. a. agıt f mkış r. una a bebiyet verdikleri de Nafıa Vekiletin 

n urrıye ır ası,, nın programı . . . . . . . 
izah d 'I ktedir. den bıldırılmıştır. Bunun Uzerıne 

e 1 me Dahiliye Vekaleti Diyarbckir, Ergani, 
Evvela, Malines başpiskoposu Van Osmani·te kazasının adım Ergani ve 

Roey, matbuata Reksistlcr aleyhinde Elazize bağlı Ergani kazasının adını 
bir beyanname vererek büttin kato. da Maden olarak değiştirmiştir. 
likleri Van Zceland'a rey vermiye da
vet etmiştir. 

Sonra "Ateş Haç,, reisi, Reksiste'. 
terin 'Flaman nasyonalistleriyle bir. 
leşmesini tasvip etmemiştir. 

Bir Kauçuk F abrikas; yandı 
Mil~no, 10 (A.A.) _ BüyUk yan

gın Vıgeveano kauçuk fabrika11ını 
tahrip etmiştir. Hasar iki milyondan 
fazladır. 

-
Bulgari standa Kar 
Sofya, 10 (TAN) - Bulgaristan

da havalar, çok soğuk gidiyor. Evvel
ki gün Sofyaya kar yağmış, fakat 
tutmamışbr. Vitoş kasabıun ile Bal
kanlara da oldukça çok kar yağmış. 
tır. 

HiNDiSTAN 
HUDUDUNDA 
ÇARPIŞMALAR 

Londra, 10 (TAN) - Hindistanm 
Şimali Garbi hududunda bugtin de 
muharebeler olmuş ve İngilizler 6 

maktul ve 25 mecruh vermişlerdir. 

Bütün zayiatın 25 maktul ve 40 mec
ruh olduğu anlaşılmıştır. 

B. Eden, Londra Elçimizi 
Çağırdı 

Londra, 10 (A.A.) - Hariciye Na. 
zm Eden, dün Türkiye !efiriyle bazı 
resmi zevatı akşam yemeğine davet 
etmiştir. 

~ do•t ve müttelik memleket 
~nti ıa.tnandan itibaren mUnuebet. 
bul'il:y1Jd~ safhalar, gittikçe dahıı. 
d~ ~n. daha i~ organize olan ve 
d~lık Yade Samimiyet ke!beden bir 
~ ~ 6~alarmı t~il eylemi,tir. 
d~ " Uk ıae en iyi semerell!rini, iki 
lll'nra.' ınUttefik millet ve memleket 

Belçikada Siyasi Bir Maç 
a.tı-: J lıugu - ' ehine vermiştir. 

't\ır'kl~ ~ Yugoslavya He bugünkü 
~liteh~:Yi biribirine bağlıyan §eyler, 
~lıl\i:yet U bulundukları demokratik b' v~ milıt devletleri teşkili.tını 
aıe l<o rnıııt menafiine mutabıi< bir 
~Yrnak hutııusundaki hakiki ve 

I!.' &.sırı &rZUJarıdır. Her iki millet 
~letlrıearca milli bir devletin kendi 
d~duğu :ermek mecburiyetinde bu
~ lllah er tUrıu sosyal ihtimam -
~delti ~ hulunmu.'jlardır: Ma. 
~~li ... :Yal ınukadderatmumı bu 
~"ll.ltu: Si g;., tnuha.kkak surette bu • 
\ılı ~llıı~ast hedef'Jeri.m.izdeki birli • 
~ ~ "e ~r teışkiı eylemektedir. Tür. 
fl 8li1' trı~gOf!lavya, bu 2ibi kültürel 
~~' b şabehetıerde biribirlerine 
~\tlt hia.ğlıdırtar ki aralarındaki 9b• • 

ır leyle bozu1amaz ve 
(Arkası Sa. 10 Sü. 5 te) 

B elçfka. . f aşl'+tler lideri B. 
Degrel ile Belçika Başve.. 

kili Van Zeeland arMmda bugün 
vukubuJacak "eçlm sava.51 faşi,t. 
lik Ue demokraSi arasında bir maç 

sayılıyor. 

Bugünkü ~im 88\~mm tari
hi pek uzun değildir. Hadise 1935 . 
senNinin Martmda başladı. Mem. 
leketin mali ,.e ~ıyasi işlerinde te. 
zepzüp ,görülüyordu. Belçika para

sı düşmekte n bu vaziyet hükii. 
metin kavrt4Jızlı.ıl'nıa atf olunmalrta 
idi. B. ~n Değrel bu 811"8.da or. 
taya çıkarak "İş ba.Şm& gençlik 
geçmeli!,. diye ba~~' Belçika 
f&.'jizmlnln temellnt atmış ve 
maksadı temizlik olduğu için ~ti. 
ptirge)i şiar olarak kabul etmişti. 
B. Degrel ile arkad~lan, ha.•umla. 
nnı lt'ıkelemek ve kötiiJemPk için 
ellerinden gelf'nl yapıyor ,.e aıltz 

r·······················································ı 

...... ~~::.:~~ ... ?.~.:~ ... ~'~ ... ~.~:~~~ ..... J 
dolusu küfUrlttle ma.:ksad& va.nnı
ya uğraşıyorlardı. 
G~en senenin Mayıs ayında ya.. 

prlan umumi seçim esn~"mda 
''R.f'ks"sitler admı taşıyan Belçika 
fa.şistlt"ri 21 savla\'hk kazanmış. 

lar, fakat bunla~n lideri olan B. 
Degrel meclise girememişti. 

D egrel daha sonra Belçft<.a 
Meclisindeki milliye~ fli.. 

maniada birleşmiş ve böylece 
Mecll11tekl reylerin M)"lsmı 87 ye 
çık:armıya mm·affak olmuştu. Fa.. 
şist lider, daha sonralan Alman. 
yaya gitmiş, ltalyaya ~itmiş, nu. 
tuldar söylemiş, memleketinde Bd 
defa yakalanmış n blrk~ saat 

İÇtTide tahll:re olunmuş, nihayet 
B. Degreı, Parlamentodaki arka
da.şla.nndan birini lstifa~·a &e\"ke· 
derek şimdiki kısmi seçİme sebe. 
biyet verml~ n Bel~ika Baş\•eklli 
B. \'an 7.eeland. faşistlerin mem. 
lekette bir kı~·met olmadıklarını 
g&itennek emeliyle fa.,ıst liderine 
meydan okumıya karar vermiştir. 

Bugiin efki.n umumiye bu siya
si m~ta haıkemUk ede<>.ek ve ve. 
receği rey De hWmıünli bUdlre. 
cektir. 

Gen;-i Katolik Pfıtkopoııınnun 

Katoliklf':ri R~ksi"tlf'l'f\ rPy ver
mt>kten mt>netm~I. Belçika Ba.,. 
vPkili lehinde bir hidl~e ~ayılmak. 

t.a ,.e bu yüzden Başn·killn kaza-

nacağma muhakkak nuarile bL 
kdmaktadır. Fakat bütün bunlar 
taJuninden ibarettir. 

V an Zeeland hükumeti Belçi. 
ka), 11ilahlamış, kuvnt

lend~, Bel~ikanm ma."uniyeti. 
nJ u.ğlamlamrş, Belçikanm bita.. 
nflığmı iade etmı, bulunuyor. 
Bütün bunlann etkin umumiye 
tarafından takdir olunacağına da 
~üphe edilmemekt.-dlr. 

Bununla beraber B. Degrel'ln 
galibiyeti takdirinde Belçikanın 

Roma • Berlin mihverine doğru 

yürli,yeceği şüphe götllrmez. Bu 
da Franu üzerinde derhal tesirini 
göst~rettk mlihhn bir hadi~edir. 

Fa.,izm lleı demokr-MI arasında. 
ki hu mür.ad.-ıe hiç şüphe yok ki 
geniş btr alaka ne karşılanacak ,.e 
takip edllecektlr 

3 

fjflfK 
Sudan Ucuz! 

Eskiden bir şeyin pek ucuz oldu. 
ğunu anlatmak için: 

- Sudan ucuz! derdik ya! 
Şimdi su piyasası o hale geldi ki; 

sudan ucuz diyemiyeceğimiz bir, ha.. 
yat kaldı. t.lst tarafı doğrusu hep su. 
dan ucuz. Eh buna da müteşek:klr 

kalmaJıyız. Bilhassa bu şükranımızın 
büyük bir kısmı }~vkaf İdaresine ait 
olmıı.lıdır. Çünkü iki buçuk gaz tene. 
kesi yani aşağı ~'Ukan 50 litrelik 
bir damacana Taşdelen ır;u~·unu 120 
kuruşa yani litresini yüz paraya sat
maktadır. 

Bundan ba~ka ayni damll<'anadan 
doldurduğu 250 bardak suyu birer 
kuruştan 250 kişi~·e 250 kuruşa da. 
ğrtmaktadrr. 

1' f'nkami sebili gibi beda,·a ım da.. 
ğıtılmasına alışmış olan bir bina bi
le kendi parmaklıktan ardından hu 
kadar ucuz su satılmasına hayran • 
dır. Diyecek şudur ~I; Evkaf bu Sf'. 

bili, Ta.~elen su~"Unun halka ucuzca 
ve t~mizce atılması i~in böyle ma
murlanu,tı. Ötcdenberi lstanbulda 
soğutulmu' ~mlarm bardağı kırk pa.. 
raya, soğutulmamış olanlannmkl 
de yirmi paraya iken Evkaf sebilin. 
de Haktaali tarafından soğutulmuş 
bir bardak Ta.,delentn kırk para~·a 

!llablmaıu e~e-r bir emrihayra hizmrl 
l~ln olma.coa idi, df'ğil t.a§ı, ciğerleri 
bile delt'rdi. 

Kaldı ki: F,,,kafrn toptan 120 ko
ntşa n bardak bardak 250 kuruşa 

Allah n:r.Mı l~in sattığı bu bir dama
cana Ta..~elen ~uyunu garantili ol. 
ma.'k ~artUe hmıusi bir mü~~e e 90 
kuruşa en teslim etmek şartlle a
tıyor. 

Bu tafsillh okuduktan 8onra, siz 
de benim ~lbl artık herse~;n sudan 
ucuz olduğuna hükm.-tmek zanıre • 
tinde kalmaz mı~mız~. • 

l"alnn: şura!llI var ki, E\·kaf pma • 
nnclan. Evkaf arahaslle getlrllmlf. 
E'\1cafın "f'hillnde Evkaf eliyle 8U 1~· 
menin 111.-vahı ha~ka.dır. Onnn için his 
de •n ~Uzf'l ıııarkmm dediği gibi: 
Hayatı gel lçellm, buseden kadeli. 

1er1e.. " 
B. FELEK 

Fransanın 
Siyaseti 

iç 
, 

Leon Blum: Bir Nutukla 
Bunu Anlattl 

Paris, ıo (A.A.) - Paris civan 
sosyalistlerinin bir içtimaı esnasın. 
da Başvekil Leon Blum, dahili siya
set hakkında yapılan bazı tenkitlere 
cevap vererek hükumetin vazifesi, 
sosyalist programının tatbiki değil, 
halkçılar toplantısının programını 

tatbik etmek old'Uğunu söylemiştir. 
Harici siya.setin karışık, çetin ve 

tehlikeli olan vaziyetini hatrrlatan 
Ba.§vekil, lilğvedilen cemiyeUerfn tek. 
rar teessüsüne, ancak ·mahkemelerin 
müsaade edebileceğini tekrar etmiş 
ve parti mensuplarına halk cephesi. 
nin kuvvetine halel getirebilecek ha. 
reketlerden içtinap etmelerini tavsiye 
etmiştir. 

Tıp Talebe Yurdu Genitletilecek 

Ankara, 10 (TAN) - İstanbul Tıp 

Talebe Yurdunun kadro ve tesisatı 

genişletilecektir. Kendisinden bilyük 

faydalar temin edilen ve memleketin 
en değerli müessesclrindn biri olan 

olan lstanbul Tıp Talebe Y'l.lrdu için 

Sıhhat Vekaleti 10 Obin liralık ta.h. 

sisat ayırmıştır. Bu para ile hem 
yurtların talebe kadrosu genişletile. 
cek, hem de seminer mesaileri için 
lüzumlu bazı aletler ve cihazlar g~ 
tirtilecektir. 

Büyük Bir Sabih 

Havuz 
Moskova, 10 (A.A.) - Diln Od~ 

sadan bir vapurun yedeğinde olarak 
büyük bir sahih havuz Viladivosto
ka hareket etmiştir. Yapılacak me
safe on bin mildir. lstanbul, Port.!ait, 
Aden, Singapur ve Honkongda tevak 
kuflar da dahil olmak Uzere bu se
yahat 120 gtin l!!Urecektir. 
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.M.ahkemelerde 

Ba lıkçılar 
Plağından 
Çıkan Kavga 

Türklüğe 

Eden Bir 
Tevkif 

Hakaret ' 
Ermeni 

Edildi 

BÜTÜN ISTANBUL HALKI BUNU SÖYLÜYOR: BU KADAR CÜZEL BiR FiLM CÖRMEDIK 

AOMEO ve JULiET 
SHAKESPEARE'in ŞAHESERi ·DÜNYA S INEMACILICININ ŞAHESERi 

Bugün seanslar saat 11 - 1,45 - 4,10 - 6,30 ve gece saat 9 da 

1
• p E K 1 Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

'----------•• .., SitfEMASltfDA ~J 
lklı ı kin ateşi arasında kalan bir genç kadın ... Aşk mı?. Vazife mi? 

2 n ci Büronun kadın casusları 
• "Balıkçılar,, şarkısından doğan da. 

vaya dün asliye ikinci ceza mahkeme. 
sin.de devam edildi. Davanın suçlu. 
larmdan sanatkar Safiye ile iki avu- Aıliye ikinci ceza mahkemesi, dün, mahkemede Türklüğün 
katı, şarkmrn güfte ve bestesini ha. manevi tahıiyetini tahkir eden Sergiı isminde bir Ermeniyi tevkif 

ZEHiRLi SEVDA sözlil) 

zırlıyan Hafız Sadettin Kaynak, şar- etmitlir. Bu kararı ıicap ettiren hadisenin tafailatı tudur: 
kıyı plaklara söyliyen Beşiktaşlı Ke. Mercanda Pastırmacı hanında 531 

7 efeciiık 
Suçtusu Bugün M e 1 ek 

mal ve Mahmure, Odeon mümessili numarada terlikçilik yapan Şilkrü ile 
Nazmi, Yeşilköy plak fabrikası mü- arkadaşları Ahmet, lsmail ve adliye j 
dürü Post, Sahibininsesi mümessili levazım memurlarından Sabri, günlük 
Kanuni Artaki, Kolumbiya mümessili çalışmalarından sonra bir akşam üze. 
Jak ile av:ukatları mahkemeye gel · ı ri odalarında masa kurmuşlar, rakı 

DANS iÇiN YARATILMIŞ 
0

: ;ı:·~~u~: ~7· ELEANOR POWELL 

mi§lerdi. Suçlulardan satıcı Muratyan içiyor ve eğleniyorlarmış. Dün, asliye üçüncü ceza mahkcme-
1le, Rıfat ve muganniye Neriman Söz Türkiyenin son on senelik te. sinde ağır ve gayri kanuni şartlarla 
gelmemişlerdi. Muratyanla Rıfat hak rakkisine, şimendiferlere, fabrikalara ve yüksek faizle elektrik sirketi me. 
kında gıyap karan verilmişti. Fakat, intikal etmiş. Bu tekamülü sevinçle murlarına borç para vermek suretiy. 
Neriman bulunamıyordu. Son tahki. yadederlerken içeriye ayni handa o. le sabit olduğunu ileri sürerek Kile- ' 
kata göre, onun Samsunda olduğu ve turan ve orada kahvecilik ve lokan. man Cebecı'yanın muhakemesı· bı'tin·ı. Aynca p t dil a ha d' ı · R J li 

• 

~ : aramoun ny " va ıs en ve omeo ve u yet müsameresi f ilmi 
on gün sonra !stanbula döneceği an. tacılık eden Serkis girmiş. O, bu ko. di. Müddeiumumi Feridun suçun Meh -..•••••••••-""' Bugün saat 11 de tenzilatlı matine ~••••••••••--
laşıhyordu. nuşmalara kulak vermiş ve sonra.da: met, Ahmet, Em•er, Osman, Ahmet ----------------------------------------

Müddeiumumf, matbuat kanununa "Arkad~lar, size tarihten bir vak'a Refik, Cezmi, Kazım, Kadri, Arif, 
göre devam edilen bu neşriyat dava- anlatayım,, diyerek Türklüğü renci. Nazmi H -1 Ah t Şe 'f ve 

N · b ı .. d ed k .. 1 rf . . • asan og u me , n 
l!Irun erımanm u unamaması yu • e ece soz er sa etmıştır. Hüseyin adi ü h'd' h d t'y 1 

Bugün SAKAR YA Sinemasında 
YAZ MELEK E B .. d 'k · - · · ' l · .. .. Tü' ki . k' .. ı on ç şa ı ın şa a e ı . 

ıun en gecı tıgıru ı erı surmuş ve r yenın son te amulU konuşu. le sab'ıt ld - · ı . .. k K'le ! . . . . . . o ugunu ı erı sureer ı . 
onun davasının ayrılmasını ıstemış . lurken Serkıı:ıın damdan düşer gıbı man Ceb · 22 .. 9 1 ı·a 

(Fransızca sözlü) 
(Florans Nahtingal) · 

Tarihin kaydettiği en ulvi kadınla rdan biri ... lnsani hislerine bütUn var lığınr feda ... fztırap içinde bulu . . ecıyanın ı numara ı ' -
tir. Mahkeme, Nenmanın nerede bu • uydurma bir hikaye anlatması, oda. nuna .,... t 1 ed'l . . · t dı· 

• , • • 0 ore ecz ye ı mesını ıs e . nanların varalarını ... Ulvi, insani bil yük bir film ... 
lunursa bulunsun polıs ve jandarma dakılerın milli gururuna dokunmuş Suçlun k t "d f 1 '-'a un avu a ı mu a aa arını ,, · 
v~~~~kdanarakm~k~e~ "~~ardMS~ridMh~~li~~- ~ıolarakb'ld' -· · .. ıed·· 1• 1·çı'n -----~------~~-----~~-~----~--~~-~-

. . . ı ıreccgını ı:ıoy ıg ••••••• getinlmesine karar vererek muhake- derek vazıyeti anlatmıştır. muhake 8 t t lik e. ıt Hissi ve heyecanlı filmleri sevenler: ••••••ttıııı. 

•••••••••••••..., Saat 11 de tenzilatlı matine 

. . . . . . . me mayıs saa ona a 

1 meyı talık etmıştır. İşte, dUn mahkemede bu hadıscnın dildi. Bu hafta S C M E R sinemasında 
şahitleri dinlendi. Şahitlerin dördü Ateş adam BORIS KARLOFF'un yeni temsili 

GüJhane Müsamereleri 

Gülhane tıbbi müsamerelerfııe 
... Nazım Hikmet de Serkisin bu uydurma hikayeyi 

Türklüğe hakaret kastiyle söylemiş 

Tahliye Edildi ~!:~ğu kanaatini izhar ettiler. Ser. 

Komünistlik yaptıkları iddiasiyle " Benim oku k k' 
• • T • - vup yazmam yo· ı 

tevkif edılen Şaır Nazım Hıkmet, Dr. ta 'h b'l ..ı B ·fti d s brl 'L.-. . . n ı cvım. u ı ra ır. a Ut:". 

Dirileri 

Ölü Gibi 
Hıkmet, CenŞ~~ ~~labettın, z:kı, ~e. ni dövmUştü. Ben kendisi aleyhine 
mal, Feyzi, u~ru, hsan, aSJa~attın, bir dava aC'tım. Snhitlerim de var. Go·· sterenler 
Süleyman, Bekır, Hasan, Basn ve d • ki' d .. _, f d b 1 d . ır., . .,e ın e mttıı:ı aa a u un u . 
Mustafa Rıfkmm muhakemelerıne B d "dd · • c d t .. . . . un an sonra mu emmumı ev e , 
dün üçüncu ceza mahkemesınde gızlı 1 ·ı · . i ted' 'f'ah Dün sabah meşhut suçlara bakan 'imi . hk suç uva ceza verı mesını !'! ı. 1u • 
olarak devam edı ştir. Ma eme k ~d b' t "rd".ı:." · · asliye dördüncü ceza mahkemesinde 
Sair N H'km tl n ld.n Hiırm,,, eme e, suçu sa ı go u,ı;u ıçın ceza 

ö L Ü M ş UA 
Müthiş ve esrarengiz yeni filmini görmelidirler. Dilber artist BELA 
l.UCOSI ile beraber çevrilen bu filmde; Görünmez ölüm şuaının tah
ripkar tesirini, şayanı hayret teknik harikalarını ve BORIS KAR-

9-4-937 cuma günü Prof. LUtfi 
Aksu'nun riyaseti altında devam e

l dilmiştir. 
1 1 - Meme kanserinin modern te 
davisi Prof. Dr. Esat 

LOFF'un calibi dikkat oyununu gör eceksiniz. 
1 • 1 2 - Bir Aort anevrizması. Dr· laveten: FOKS JURNAL - Bugün saat 11 de matine umumi 

Kemal. 
dühuliye 35 kuruş •••••-•••I 

--- ------ ------------ · _ 3 - Lüpüs sarkom vakası. Dr· 

- ~~ . haf~a S A R A .. ~. . Si~ eması ~ T~ettin~rciforme sjphilide ,, ,, 
Herbin cınsınde bırer şaheser olan 2 buyuk film bırden gösteriyor . . . .. .. .. rUZ 

A.7.lm 1 ~ e. 0 • T' l\H.Uununun .HJ~ uın .. u ....... ~'-.,'""" 6'" "' ..1:...4>-~ ULl.L cL'-'--o~--'--Q •• ,,..._-ı... 
tin ve Salahattinın .gayrı ~evkuf ~- Serkise, ittifakla (6) ay hapis ce7..a- gorta şirketinden para alanların mu. I 
)arak muhakeme edılmelenne karar . . . 

p • 1'·· ··ı.. ı.. ..... 1 ,.. 1 • ' ' \ • 5 - Sıfılıde tubcrkulo - ulse 
-- ... .... • • ...,.. ~-·· -·•r•ıv ' ""r--- - ~....... • """' · .&.""'""""""'~· 

L i L y p o N s r 6 - Sağ cezri enfte elektrolizl~ 
1 ·u . - 1 i 1 &ı verdı ve ekserıyet kararıyle de der. hakemesine devam edildi. Suçlular ve 

verm ş, şahı er~n ça~~ ması ç n hal tevkif etti. 
muhakemeyi talık etmiştir. 

ON ÇiFT 
ÇORAP 

Fatih ikinci Hukuk 

a \-Ukatlan mahkeme salonunu tama. 
men doldurm-uştu. Mahkemede yalnız 
dokuz avukat vardı. Suçlular da biz. ,' 
zat bulunuyorlardı. 

Hakimliği Bu davada Ankara, Sıvas, Kuınka. 
pı nUfus mcmurlariyle sahte ilmüha. 
her veren Kıt.ımkapı Hayrettin ma. 
hallesi ihtiyar heyeti azasmm da suç
lu olarak isimleri geçiyordu. Fakat, 
bunlar memurin kanunu ahkamına 
göre, muhakeme edilecekleri için ge. 
çen celsede müddeiumumt bu sahte 
cvra kın birer suretlerinin bu vilayet. 
lere tebliğini istemişti. Henüz tebli. 
gat yapılmadığı için muhakeme baş
ka güne bırakılmıştır. 

Akif isminde bir g e n ç, 
Hasırcılar caddesinden geçerken Şük 
tiinün tezgahı UstUnden on çift çorap 
aşırmıştır. Sultanahmet üçüncü ceza 
mahkemesinde sorguya çekilen Akif 
kendisini: 

"- Çoraplar yere dil'şmüştil, al
dım, kendisine verecektim . ., şeklinde 
mUdafaa etti. Hakim. bu mUdafaayı 
yerinde görmedi. Kendisine bir ay ha
p;s cezası verdi ve derhal tevkif ettn. 

Fatih ikinci sulh hukuk mahkeme. 
sine dört aydanberi hakim tayin edL 
!ememiştir. Bu mahkemenin i!;lerine 
vekaleten Fatih birinci hukuk mah
kemesi bakmaktadır. Fakat, her iki 
mahkemeye ait <lavalann çokluğu yU. 
ziinden duruşmalar günün geç saatle. 
rine kadar sUrmektedir. Fatih ikinci 
sulh hukuk mahkemesine bir hakim 
tayini hususunda aiakadarlann naza. 
n dikkatini çekeriz. 

- Yok canım onu demedim. Derken mütareke ol
du. Derken patron öldü. Sen patronun oğluna miraı 
kaldın. 

- l!.'vet babası ölürken: Pavrikanın her yanına do 
kun, benim Hilmiye dokunma, demış. Beni vasıyet 
etmiş .. 

- Doğrusu eşleri içinde iyi hatır sayar bir adam
mış. 

- MiislUman adamdı o !... 
- Maşallar o bu pavrikayı epi genişletmiş bUyüt-

rnüş .. Sen ne oldun Hilmi Amca? Sen hala kapıcısın .. 
Yetmişe geliyorsun h&la burada ayak Ustü bizimle 
uğraşıyorsun. 

- Kapıcı da padişah, vezir olmaz ya oğlum. Çok 
tükür ben de Ekndilerimin sayesinde ev, bark, ev
lat, iyal sahibi oldum. Buradan kazandığım paralan 
biriktirdim. Kendi ba~nmı sokacak ıbir ev aldım ... 
Amma bir oda, amma iki oda .. Ne olacak birinde o· 
t urur, insan ötekisini kiraya verir yine yaşar. l ki ev
lat yetiştirdim. Biri ebe oldu, biri hoca yetişti. Hoca 
oğlum var. Az şeref mi benim gibi namusile, sadaka
t ile kazanan bir adam için?. llk mektep öğretmeni o. 

- Sen bunu yapmışsın amma biz hepimiz bunu 
yapamayız ki.. 

- Neyi? Sadakat elinizden gelmez mi~ 
- Hangi işçi ekmeğini kazandığı makineye karşı 

1adakatsizlik yapabilir? 
- O halde elinizden gelmiyen şey nedir? 
- Bütün bir pavrika amelesini birden gammazla~ 

mak yalnız patrona yaranmak için, elli, altmış, yüz .. 
- Yüz yoktu, o za.ma.n yetmiş, yetmiş beşi geç

mezdi. 
- Peki yetmiş beş diyeyim .. Yetmı, beş evi aç bı

rakmak ... 

No. 31 

- Onlar acaba bu beraber hareketi niçin yaptılar~ 
Muhakkak bir arkadaşlarına yapılan bir haksızlığı 
müdafaa için yaptılar .. Yani yarın kendi başlarına 

yeni şeyler gelmesin diye elbirliği, söz birliği yaptı
lar . Kendi menfaatlerini korumak için işi terketti· 
ler. O zaman sen oyun bozanlık edip te başka amele 
getirmese idin, yetmiş beş aile ekmeksiz kalmazdı. 
Çünkü patron da ıbakardı ki, haksızlıkla iş yü. 
rümiyecek, işçi ile uyuşurdu. O da iflas etmez ve iş 
yine devam ederdi, malum ya hürriyetin ilk zaman
ları diyorsun .. O zamanlar işçi ile patron arasındaki 
münasebetleri düzeltecek kanunlar nerede?. Görü
yorsun iş kanunu şimdi yapıldı, daha tatbik bile 
edilmedi. Demek her zaman patron ameleye karşı 

dürüst değil ki, bugün memleketimizde bu münase
betlerl idare etmek için ayn bir kaııun yaptılar. 

Hilmi amca omuzlarını kaldırıyor: 
- Makinist misin, çırak mısın, yoksa laf ebesi mi

sin bilmem ki... Bir kere ağzını açtın mı... lnsanın 
aklını bulandırır şeyler söylersin .. Ben anam, babam 
dan öğrendiğimi bilirim. lnsan ekmeğini yediği ada
ma karşı sadakatsizlik göstermemeli .. Efendisine ne 
kadar sadrk olursa, insan o kadar adam olur, ben 
bunu bilirim ... Siz de benim gibi yapınız, evvela sa
dakat, sonra da hesabını bilmek .. Siz bir kazanırsı
nız.. On harcedersiniz. Halbuki bir kazanan yarım 
harcetmelidir. Para biriktirmek lazımdır. 

Bilyük musikili ve i18.Jıi şarkılı Fransızca söz1U tedavi olunmuş baz61 çellen karS1 

Rüyalar Diyarında 
nom. Prof. Lütfü Aksu. 

Prof. B. Murat, Şükrü, Nazım Şa
kir, Abdülkadir Noyan, Esat, Bur-
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ı KAYIP - Cide nüfus dairesindell 
aldığım nüfus tezkeremi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan hükmü yok
tur. - Cidenin Yenice köyünden Ca-
fer oğlu Hasan. 

Konservatuar Profesörü 
FERDİ Von ŞTATZER 

V erem le Mücadele Kongreıi 
Veremle savaş kurumundan: 

Piano Resitali 
13 Nisan Salı saat 21 de 

FRANSIZ T1Y ATROSU!\TDA 

İstanbul verem mücadelesi cemL 
yetinin senelik kongresi 24 nisan 
937 cumartesi günü saat on dört 

buçukta Cağaloğlunda Etibba odıı.Bl 
salonunda toplanacaktır. Muhterel'l 
azaların teşrifleri rcca olunur. 

Yazan: SUAT DERViŞ 
hesapladın mı? Bizde bile şu dairede bir hafta elli, 
bir hafta yüz, bÜ' hafta iki yüz amele... Mesela ca
nım amele sayısı eksildiği aylarda halimiz nicedir?. 
Hep borçla yaşanır, bakala takılır, ekmekçiye takı
lır, sebzeciye takılır, ev kirası takılır .. lşe girince 
haydi o harçları öderiz. Para nereden biriktireceğiz? 
Dünyanın her tarafında amele kasaları vardır. Bizim 
üçümüz bir araya gelip te böyle bir kasa kuramayız. 
Bizde ne teavün sandığı, ne hasta kasası, ne işsiz
lere muavenet teşkilatı vardır. Hiç .. 

- Bırak oğlum bu safsataları .. Bunlar boş sözler 
ben sizi b.ilmez miyim .. Senelerdir nelerinizi gördüm 
ben sizJn ... Elinize biroz para geçti mi, hemen rakı
ya, kahveye kumara koşarsınız. 

- Cehaletten Hilmi amca .. Sen bana bir gUn sar
hoş, sağa, sola sallanır bir vaziyette rastgeldin mi? 
Hem ... 

Da.ha uzun konusacaktı. Fakat fabrikanın bacası 
tiz bir düdük öttürüyor. 

Sözler yarım kaıw. 
Ameleler hepsi yerlerinden fırlıyorlar. Hepsi ka

prya doğru yaklaşıyorlar ... 
Nanuğın tft. yak,nında duran Nazlı kapıdan girer

ken Narnığıa bir omuz vuruyor: 
- Hey Namık Ağabey .. Demindenberi seni dinle

dim .. Sen çok iyi çocuksun amma.. Ne traşçısın 

vallahi ..• 
Kahknhalarla gülüyor: 

Namık genç kıza gülüyor: 
- Hakkın var, Nazlı abla, diyor. 
Sonra Hilmiye dönüyor, dişlerini birleştirip ve çe

rıelerini bıraz sıkarak: 

- Bu oğlanı fazla bekletme, diyor. Hem bay mU-
dilrle görüşsün. ı 

Kapıcı Hilmi, bu genç sesin emreden ahengine bir· 
den mağlup oluyor ve gayri ihtiyari: 

- Peki, peki diyor. Bay müdilre çıkartırım onu 
amma senin hatırın için ... 

Motörler işlemeğe başladı. Herkes işinin başında.. 
Bay müdür de öyle ... 
Güzel, mükellef yazıhanesinin önündeki koltukta 

oturuyor. Kollan masanın Ustüne dayanmış.. Alnı 
avuçlarının içinde bir şeyler okuyor. 

Bay müdür elli yaşlarında kadar bir adam .. Biraz 
fazla şişman ... ve bafındaki saçların dibi seyrekleş
miş. Bağa gözlükler takıyor. Bağa gözlUklerlnin arka 
smdan her şeye boş bakışlarla bakan gözleri etrafı 
siyah lekeli öküz gözlerine benziyor. 

Kapıya vurulunca; bu gözler boş, IH.kayıt, hiçbir 
şeyi benimsemiyen, mühimsemiyen bakışlarını, ya· 
zıhanenin üstündeki kağıtlardan kaldırıp, kapalı ka
pıya çeviriyor ve emretmeğe alışmış bir sesle: 

- Giriniz, diyor. 
Kapı bir an açılmıyor. Sonra yeşil boyalı sathının 

üstünde pırıl pırıl parhyan tokmak hafifçe sallanı· 

yor ve bu hafifçe sallanışla, ilstüne vuran güneşi, 
ışık lekeleri halinde karşıya aksettiriyor .. Bay mil· 
dürün bomboş bakışlarla dolu gözlerine ... Sonra ka
pı ağır, ağır açılıyor. 
Kapının önünde ince, uzun ve tek ayaklı bir adanı 

var .. Köylü Arif .. 
Bay müdür, bu adamı görmüyormuş gibi hep aY· 

ni gözlerle kapı istikametine bakıyor. - Onlar, kendileri işlerini terkettiler. Bir seneri
y e uyup ekmeğini yediklerini efendilerini, aç bırakı
yorlardı. lfıas edecekti. 

- Yok, Hilmi amca sen bura.da hakaızsm. Gel ee
nfnle dUşUnelim .. 

- Yine insafsızca konuşuyorsun Hilmi amca. Sen 
şurada ne bileyim ben yirmi beş. otuz senedir belki 
aylıklı olarak çalışıyorsun . lçimizde senede yirmi beş 
gtin çalışacağından emin olan kaç işçi var .. Biz sene
nin kac avında is vaoanz .. Kac avında otururuz .. Bir 

- Bizim gibi bir işçi parçasr mısın, apokat mısın, 
doktor musun anlayamadım ki, zavallı ... Hilmi am
cada sakal, bıyık hak götUre .. Berber .. Berber mü
barek •. 

Elindeki değneği tok bir sesle yere vurarak yUrU
yen bir delikanlı arkasından kapıyı kapamıya çaba
larken sert bir ıııNı .. Hep ayni nota Uzerinde konu~an 
boğucu bir ses, mildürUn sesi: (Arkıuıı var) 



11 • 4 • 937 ======================== T A N 

ı················································································~ı 

1 arihten Sayfalar 1 
T'AN 

Gündelik Gazete -BAŞMUHARRI RI 
Ahmet Emin y ALMAN ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~AN'ın h d f. 
kirde h e e ı: Haberde, fi-
rüst ' er .şe~de temiz, dü
gaz~t 8~1mı olmak, kariin 
...,, esı 0hnıya çalışmaktır. 

DORDUNCU MURAT 
= --

:ÜNO~ MESELELERll 

Belçikada intihabat· 
Bel • 

çikada IJu ... u- • . 
neı •'k b"" ıntıhabat vardır. 

tihab:ıa n;:.~n ... coğrafi \'8.Zi~ eti bu in
&ini i u~ uk ehemmiyet \'erilme. 
b caı) etJı,·or Çilnk" 

U d .., • u Bel,·ikada 
efaki · t' !o 

Je ~k 
1 

ın •hap, me\'cut h:.:kfunet-
kUn s. Herden birinin iktidar mev-

n:1.gelıne ini icap ec1ecek1ir. 
b_ \Si tler B 1 "ka ~ • ~"'I ' e çı · Nazileridirler 

"" arında. ]) · 
§llıda bi egrell adında otuz ya _ 
!'tı~"a AI r genç \'llrdır. Doğnıdnn doğ 
lerfıı rnanyadan aldığı tallmat u. 
, .... , ... ~-hareket etmekt~dir, ''e mu-

...... ~ old ~ 
Aıınan • ugu takdirde Belçikanın 
ti3·~e ~ ~ ile birlikte yiirümesini is. 
.\l!tı kfar, Tabii talımin edersiniz ki 
a1 l~~-a DegrelJ'in mu\'affak oımS.: 
ın~ı:li~den gelen yardımı esirge-

edır. 

\·~;ı:eıı·ın karşı rnc1a şimdiki na5_ 
tı.Pan an Zeclancl vardır. nu zat A\'. 
dit, ~n tanınmış ekonomistierinden-
,_.._ lçlkada halkın itimadım ka 
~nıışt • 
tı l.-o ır. llarid siyaseti, Belçika.. 
llıe.1t, karno tnahhütlerhıclen kurttar
ı.,.._1 fakat huna mukabil Alman~'a 
tfıter-~dan bir taarruz ,,ıkuunda in. 

'"" \'e Fransaııın ynrdnnnu temin 
li tir. 

lıa ı:t~ebepıe ynrm ı::nzf'tede DPJı;-t
ltıgta •hahntınm neticesini bildiren 

narı dikkatle okuyunuz. 

Is • 
Panyada 
lıı 

~tlıı~J'ada a i' ::::- bir türıtı l<endi • 
'dtoplıyaınıyorlar. Arada sırada "an Yuknndnn ufak mukabil 

~~r Yapını) a ~alışı)-orlarsa da 
ltaı.r , '"· ...... ., _, __ 

'°nra, a, uzun uzadıya düşUııdükten 
tiiııde ispanyaya ~ eni kun·etıer 
)o.. tJniJ e karar \'ermiş ·· .. .. ., il ~orunu _ 
iL · atta bazı haberlere inanmak 
~ger 
uır- ı.,, ırse, Y<'nlden on bin kisilik 
ı.. l\ .. ,,.et ı ) 
~l!tı panya toprnklarma çı _ 
bı,. ha~ hulunu.ror. J.Uaamafih kat'i 
~11.ııı J\ kete geçmeden en•el B. ~lus
~ du _1 nıanya ile anlaşmak Uıtiya. 
~~il ~Uyor. Uu mnk atla Alman 
... tıdp 1 • 
otı beki' n >irisinin Romaya gitmesi. 
.\' ~Yor, fakat zevahire bakılırsa 
~ ehJ a artık İspanyaya eskisi ka
~I~ enıınıyet \'ermi) or. Oraya ye. 
~o,~\'\'et ~önc1ermiye miitemayil 
~ ~ U~·or. Bu sebeple B. l\lusso. 
to ... hu defa yalnız kalacağa benzi
l'lııJıı Is takdirde de İtalyan ,km'"\'etle 
~lef! Panyada bU)1ik bir tehlike 
htiır-. etnııyeceği §imdiden söylene • 

h, • 
-.ır .,,.h 
\' &.1 niyet 

~tttt~I Adam mecmuMmda bir öğ
~3el; tararıncıan nakledilen şu hi. 
~ ()bir defa da siz okuyunuz: 
tlıeti( ğretmen ıtma mUcadtlesi 
~ d.o~~-olan bir kö~ e gitmişti. Köy. 
tı~dt ~•rken biiyiik bir binanın ö
&Q!'ıltı durdu, "burası nedir?,, dJ)·e 
~.,, ·d '':'f Ucadele memurlan otu. 
~Ilı ~ıler. Ne safalı yer diyerek 
"'lqo~tre kadar ilerledi. İçerisinde 
~ l<o atar \'e kaplumbağalar )1izü. 
~. Ca bir çukur gördü. "Bura.4't 

A fyonun, tütünün ,id
det1e menedildiği bir 

devirdeyiz ... 1638 senesi .. Mu
rat l'v Bağdat seferine gidi
yor. lstanbuldan Nezihe varın
cıya kadar her geçtiği yerde 
kanlı bir iz bırakan Murat, bot 
zamanlarında muıahabeıin -
den en çok ho,landığı Hekim· 
batı Emir Çelebi ile tatranç 
oynardı. Her gece onu çadı· 
rına çağırır, bir kaç parti oyun 
oynar, her defasında Hekim
başıyı taltif ederek gönderirdi. 

Hekimbaşının hükümdara bu ka. 
dar yakın oluşu, hemen her gece 
onunla beraıber oyun oynayışı sa
ray erkanından birçoğunun hoşu
na gitmiyordu. Bilha~ f'J •• ükUm• -
dara en yakın olması 1cap eden 
Sil8.htar Paşa, kendisinin Adeta i· 
kinci derecede kalışından fevkala
de üzülüyordu. Fakat bir türlil ko 
layını bulup ta Hekimbaşı;'I hü -
kümdara çekiştirmeğe cesaret e -
demiyordu. 

Ordu 1stanbuldan hareket et -
mezden evvel Silahtar bir giln He· 
kimba.şıya bir haber gönderdi: 

- Benim sadık ve· emektar bir 
adamım var onu hekimbaşılık 

' dairesinde bir yere kayırsın ... 
Emir Çelebi Silahtarın hareket

lerinden ve ahlakından pek mem
nun değildi. Biraz da mevkiine 
güvenerek: 

- Şimdilik yerimiz yok, bir ge
dik inhilal etsin, düşünelim! Diye
rek Silahtarın arzusunu is'af et -
memişti. Bu hadise de Silahtarın 
kin ve garezini arttırmıştı. Ne o
lursa olsun Hekimbaşıyr uzaklaş
tınp onun yerine sevdiklerinden 
"·:.~oı:ı.1.&~:-: +-,:..:- olti.....-ıoğo lt~-

rar verdi. 

B ağdada giden ordu .Nezip 
ovasında. yayılıyordu. Ka -

zanlar kaynıyor, atlar kişniyor, u
ğultulu ve neşeli bir hayhuy dal
galı arazide derin akisler yapıyor
du. Murat iV çadırında, Hekimba
şı Emir Çelebi ile satranç oynu
yor. Gizli gizli afyon kullanan' He
kimb3.9I, o gün biraz fazla kaçır -
mıştJ, ve, neşeli idi... Çok iyi bil
diği satrançta her vakit Murada 
yenilivermek s~retiyle onun hoşu
na gidecek şekilde hareket ederdi. 
o gün, böyle şeylere dikkat ede • 
miyecek kadar neşesi vardı. Bü
tün zekası ile oynuyor ve, Mura· 
dı kıvrım kıvrım kıvrandırıyordu. 
Biraralık laubali bir tavırla: 

- Şaha kiş diyorum, Sultanım, 
dedi. 

Murat sinirli idi, dik dik Hekim
başıya baktı. Onun, şimdiye kadar 
hiç görmediği bu neşeli tavrından 
şüphelendi ve sordu: 

- Efendi sen afyon yer misin? .. 
Hekimbaşının canı başına sıçra

dı. Kırdığı potu anlamış ve sapsan 
kesilmişti. 

Hemen ayaklarına kapandı! 
_ Haşir. Sultanım! .. Oyun zev .. 

kiyle ne söylediğimi unutmuşum, 
boynum kıldan incedir, diye af di-

ledi. 
Muradın keyfi yerine gelmişti. 

HEKIMBAŞI 

EMiR ÇELEBiYi 
NASIL ÖLDORDO? 

şını salladı: 

- Yemez, ben bilirim. 
- Yer, sultanım, her taşra çık· 

tıkta bir nebze afyon almak mu
tadıdır. 

- Baka: Silahtar, hilaf çıkarsa 
başını keserim, ol bir müttcki a -
damdır. Bu gibi ef'al ondan nice 
sadır olur. 

- Hilaf değildir sultanım .. Hat
ta afyonlar bir altın hokka ile, 
çakşınnm içindoki antcrinin için. 
dedir. Bir kere yoklana ... 

Silahtar bu ıı.alfımatı Hekimba
şının hizmetçisinden öğrenmişti. 
verdiği malflmatın kat'i olduğuna 
kani idi. Muradın vereceği emri 
dört gözle ve ellerini uğuşturarak 
bekliyordu. Murat biran dUşUndU, 
satranç tahtasına bir tekme vurdu. 
Bu haberin doğru çıkmasından en
dişe ediyordu. Bu takdirde Hekim· 
başıyı cezalandırmak lazımdı. 

A kşam olmuştu. Yemekten 
sonra Murat t e k r a r 

H e k l m b a ş ı Emir Ç.Clebiyi 
ç a ğ ı r d ı. M u r a t endişe

li görüntiyotdu. Emir Çelebi de o· 
nun endişesinden büsbütün kuşku· 
}anıyordu. Titriyerek oturdu, bir • 
kaç el oynadıktan sonra, birdenbi-

..... --................. , _____ _ 
1 YAZAN: 

1 Zu huri 
ı Danışman . ................... --..... . ._.....__._ 
re Murat sordu: 

- Efendi! Koynunda, cebinde 
ne var? Çıkar göreyim! ... 

Emir Çelebi tehlikeyi atlatma _ 
nın imkansız olduğunu anladı. Mü
tevekkilana altın afyon hokkasını 
çıkardı ... Murat sordu : 

- Bunlar nedir? 
- Islah olunmuş ve zararı git _ 

miş afyon hülflsasıdır. 
Afyonlar on dirhem kadar vardı 

ve yuvarlak hap şeklinde idi. Mu
rat: 

.. - .Eğer zararı gitmişse eıkleyle 
gorehm ... 

Diyerek__ ikişer Uçer afyonları 
y~tt.urmaga başladı. Hekimba~ı f e
cı bır halde idi. Afyonun dört beş 
~irhemini yutmuştu. Bu kadarı bir 
ınsanı öldürmeye k8.fi idi. Gözleri 
Y~rinden fırlamıştı, ecel terleri dö
küyordu. Muradın ayaklarına ka • 
pandı: 

- Yeter sultıcmm! ... Kuluna ya
zıktır, bu kadar şey panzehir olsa 

dahi milhliktir, diye, hüngUr hUn. 
gür ağladı ... Fakat her şey nafile 
idi. Murat, on dirhem afyonun 

hepsini de zorla yutturdu. Hekim

başı beyni altüst olmuş, ölüm kor
siyle titriyerek dışarı çıkmak is • 
tedi. Murat kaşlarını çattı ve: 

- Otur, satranç oynıyacağtz .... 
Dedi. 

B u halde satranç oyna~ağa 
imkan mı vardı ? Emır Çe-

lebi, zelürin yavaş yavaş kanına 
geçtiğini, şuuru. 

ıun ağır ağır 

: a y b o l d u. 
ğunu hissediyor 
e şuursuz olarak 

rastgele taşları 

sürüyordu. Bir 
oyun oynadıktan 

sonra tekrar git
.nek istedi, Mu. 
rat bırakmadı: 

- Sen hekimi 
hazrksm. anın za. 
rarmı def.edersin, 
jiyerek tam Uç 

ovun oynattr. ü
~UncU oyunun 
sonlarına doğru 

.ırtık Hekimb~ 

kendini kaybet. 
miye ba~ladı. Bıı
PJ dönUvor ıı ~

zından köpükler 
crkıvor, ve elleri 
titrivordu. Ölüm 
halinde idi.. Mu. 
rat gitm~ine 

müsaade etti. E. 
mir C'..elebi salla.. 
narak ve ba~tı~ 
yerin farkında 

olmıyarak dışarı 

çıktı. 

Son defa dalga. 
lı Nezip odasına 

hazliı hazin baktı, ufukta güneşin 
son izleri de kaybolmak üzere idi. 
~rdunun nihayetsiz çadırlarından 
çoşkun bir neşe taşıyor ve herkes 
eğleniyordu. Biran başını önüne 
eğdi. İki damla yaş sakalından yu· 
varlandı ve sendeliyerek, hiç ümit 
edilmiyen biranda gelen ölümün 
korkunç düşüncesiyle çadırına gel
di ve, uzandı. Hadisenin farkında 
olan çırakları birtakım panzehir • 
ler hazırlamışlardı. Hemen ustala
rının başnıa toplandılar, ve ağhya
rak ona ilaçlarını sundular. Fakat 
Hekimbaşı feci akıbetini anlamış· 
tı. Kurtulmanın imkanı olmadığını 

biliyordu. Tevekkül ile başını çı
raklarının dizlerine bıraktı, hara • 

retten çatlıyan dudaklarını dili ile 
ıslatmıya çalışarak, onların göz • 

yaşları arasında.: 

- Artık bana ilaç gerekmez, Si
lahtar gibi kavi bir düşman zama
nında yaşamaktansa ölmek daha i
yidir. Bana bir kase karlı şerbet 

getiriniz dedi. Çıraklarının yal -
varmalan arasında şerbeti içti ve 
gözlerini, açık kalan çadırın kapı
sından ufukta kaybolan son ı,ıkla
ra dikerek yavaş yavaş kendini ö
lüme terketti. 

OKUYUCU MEKTUPLARI ~1, oı~d~iy~ sordu. "Kerpiç çukunı 
~ !tttıht gol oldu c1e<liler. Öğretmen 
"1.~t'alc eşem binaya bir de !'nkura 
~"'il tttı dalgın ılalgm yüriimlye de-1 
~ 11tı1ş • Karşıclan dokuz aylık gf". 
{}..~ k gibi kamı !)iş bir kadınla 
~~ta ~~h bir çocuk geli~·ordu. 

Omuzlarını okşadı ve oyuna de -
vam etti. Hekimbaşı çadırdan, beş 
on dakika evvelki korkunun tesi -
:riyle sapsarı sendeliyerek çıktı. 
Beyni altüst olmuştu. Bu sırada, 
çadırdaki muhavereyi dinliyen Si-
18.htar, tam vakit geldiğini anladı. 
Hemen içeriye girerek : 

Geniş Kontrol Teşkilatı 

•·tL.Nereden geli''Orsunuz 0 de 
"~ "'lll ·' • ,, • 
~diı"t ci< kestirmclden.,, cevabını 
~ ·~~ ğretmen a ırarnk, "clala. 
~~~t "il anıeııyat mı oldunuz!., decli. 
~ .\hıala~·ır. ameliyat olmadik, t!m. 
t\ %t ~18. t:ıttik, knrnrmmn fö:ıtUne 
\lıı~~. :· tahtanın Ust:llne birer pnr
~ ~ 0::;n~k koydu. Eline balttay. 
\() ~'!!ttı() llı.Jarma kadar kaldırdı. 
~ıı~t11 • ald Fatma Abla ile şöyle 
''b~ ~ .. - Nereye gidiyorsun? _ 
~ ....._ :;ıa. - Orncla ne yapacak. 
I~ ltı. htk keseceJ:;rim. - Kese. 
ha~~hı~ K"serim1 cliye biribirile 
lt.ıı,~, 1 · CınmU Abla elindeki 

-·"1>.t ~te kesi)·onım, dl)·erek, 
tistUncle duran tahtanın u. 

- Behey sultanım, oltiryaki af
yon yemeden gelmez, şimdi ağzın
dan tütün kokusunu izale ile meş
guldür, dedi. 

Murat, bu en sevdiği adamın, 
menettiği bir şeyi yapacağına hiç 
inanmıyor, hatta biran şüphe et
se bile onu mazur görmek istiyor· 
du. Sila.Jttarm bu mlifsitliğinden 
hoşlanmadı. Asık bir çehre ile ba-

Yurtsever imzasiyle aldığımız mek. 
tupta deniliyor ki: 
"- Büyük memleket idarecileriı:ni 

zin vatanımızı en yüksek dereceye 
yükseltmek içH-t son derecede çalış· 
tıkları ve idare sistemini günden gü· 
ne genişlettiklerini her vatandaş 
memnuniyetle görmektedir. 

Maamafih bir insanın kendi kendi. 
sini her tilrlU fenalıklardan sakına
bilmesi mümkün olmadığı gibi, bu 
her giln biraz daha büyüyen idare -

zerine hızla vurur gibi ind.iri\'erdi. !er de kendi- idare ve kontrol sistem
İnşallah srtmanız geçer, eledi. lerl içinde kendilerini her tUrlil yolr· 
Öğretmen bir muhteşem binaya, suzluklardan vikaye edememektedir. 

bir kurbağalar meskenine, bir de sıt. Bunun için idare sisteminde yapıl· 
malılann zihniyetlerine baktı. Şaştı, ması icap cdc-n aşağıda yaz~h bazı de. 
\'e derin der:in dü. ündü... <{isiklikleri derhal yapmak ta bir borç 

tur, sanının. Bir idare, gayesine BJt
cak Ciddi bir kontrol sayesinde vara. 
bilir. 

Bu maksatla Türkiye Teftiş İşleri 
Umum MUdürlilğU kurulmalı, bu ida
reye anca~ ciddiyet ve faaliyeti ile te
mayilz etmiş tecrübeli memurlar alın. 
malı, idarenin başka idareler He hiç 
bir suretle ilgisi olmamalı, Devletin 
bUtün idari, mali, iktısadi, dahili ha. 
rici ve hususi müesseselerini dilediği 
anda ve haber vermeden teftişe sa. 
18.hiyettar olmalı ve halkın her türlü 
şikayetlerini toplamalı ve dinlemeli. 
dir,,. 

* * * 
Ekmek Satıtları 

Okuyucularımızdan M. D. yazıyor: 

"- Bazı flrınlar, fazla ekmek aar
fiyatı yapmak gayretiyle köşebaşla

rında satış şubeleri açıyorlar. Bu ~u· 
bclerde ekmek belediyenin koyduğu 

narhtan 40 - 50 para a.,ağıya sa
tılmaktadır. Bu yüzden hem fırıncı· 
lar, hem de halk zarar görmektedir. 
Bunun sebebi, rekabet ve ucuz ek • 
mek çıkarmak kaygusudur .. 

Bence yalnız belediyenin tayin et

tiği evsaf ve narh Uzerinden satış ya 
pılmalıdır. Acaba, gerek kalite ve ge 
rek fiyat itibariyle bu beraberliğin 
temini mümkün değil midir? 
Alakadarların nazarı dikkatiı\l cel· 

bederim.,, 

5 ===--..-

Elçiye Zeval Olmaz 
- İzmit Belediye Reisle -

Temiz su, parasız su, baı lıklı bir 
fıkra yazmıştım. Bu yazıda izmit
te suyun paltalı olduğunu haıı..,n 

bu sudan liizumu \'eçhile istifade 
etmediğini söylerken, gazetede 
gördiiğilm bir muhabir havaclisine 
1 tfnat etmi,, tim. İzmit Belediye 
Reisi Yer<liği cevaı>ta bu haberin 
yanlış olduğunu, 1zmitte Çene su
yunun damaNınasını yedi buçuk 
kuruşa ,·erdiklerini, ,.e şehrin en 
uzak ~·erlerine de beş kurusa nak
lettlrdiklerlni si)ylUyor. Bundan 
başka İzmit istasyonundaki te\'zl 
mahallinden her lsfi)·enin ufak 
k plarla parasız su aldığım, suyun 
1zmitte her yerden ucuz olduğunu 
ilave ediyor. 

• 
Bu yazı üzerine İzmlt1e diğer 

bir kariden de mektup aldım, ba

na diyor ki: Çene uyu ~iki diğer 

§ehlrlerdekf sulara azaran ucuz. 

dur, fakat İzmitlilerin alım kabL 

llyetlerlne göre pahalıdır. Bu se
beple şehrin biiyiik bir kısmı bu 
sudan istifade edemiyor, Pa.~a su. 
yu İzmlte yUzbinleroe lira sarf e. 

dilerek getirildiği halde İzmit ya.. 
zın Kttbeliya döner. 

• 
Bu iddialann belki ikisi de doğ-

nı, belki ikisi de yanlıştır. Bu 

doğru \'e yanlış hükmünü karşı. 

dan karşıya ben \"eremem. Bunun 

en ku\'\'etli JıakemJ İzmit halkıdır. 

Hangisinin doğru olduğuna o 
hiikmetsin. Ben arada nsıtayım. 
Halk hesabına faydalı gördüğüm 

he~)i müdafaa eden bir \urta.."' 
Yalnız bu münasebetle şunu teba.
rüz ettirm"k lstiyonım. Memleke • 

tin lhtiy~lanndan bahsettiği.mis 

lar! ... Biç kimse lnkir edemez 
her tehrin hudu_t.su.z noksanl 
lhtiyaçlan ,·ardır. Bunlan bir 

birer yapmak beledJyele.rln, b 
de\·Iet müeMeSele.rlnin işidir. 1s 
temek te halkın hakkıdır. Yazıcı 

benim anladığım minada yazıcı 
istiyenle wren a.ra.ttındaıki, sanıi 
va,.,rtadır. Yazıcının kalemi, h 
km dilidir. Ben yazdığın za.ma 
onlara t.eJ'climan oluyorsam, \'az 
femi yapıyorum, bele<Uyeler de b 
ikazlan samimi kabul edifJ, halkı 
ihtiyaçlanna bir kat daha kun·e 
le ce\'8.p verme~ i düşünürlerse 
onlar da \1lzlfelerinl yapıyorlar 
dır. Görülen kih· kılavuz istemez .• 
Gökyüzü elle örlulmez ... İzmit h 
kı ı.uyun pahahlığrndan müşteki 
lsf', alını kablll)·etine göre hu f'yat 
yilk.<if'k"e, muhabir \'e kari haklı
dır. Eğer hu ~ika)·etlf!r hak'kate 
uygun de~llsf', bu ha,kkı herke8· 
ten ewel Belediye Reisine halk ,. 
rlr. Ben, gazetelerden sezdiğim 
bir ihtf)'B('l halk namına makamı
na arzettim, diler knhul eder, dl. 
ler redcleder hen arada \-asıta. 

' ynn, elçiye ze\ al olmaz. 

ADSIZ l' AZIN 

ihracat Malları için 

Yük Vapuru Ahn~c~ 
Ankara, 10 (TAN) - Denizyolla 

umum mUdiirU Bay Sadettin Anka 
ya gelmiştir. Burada, 10 milyon lir 
sarfiyle alınması kararlaşan vapu 
lara iltıveten ba7..ı yeni vapurlar slp 

rişi hakkında lktşsat Veka.Ietile gö 
şecektir. Müsbet bir karar verilirs 
ihracat mallarımızı yabancı limanı 
ra taşımak için birkaç tane yük v 
puru ısmarlanacaktır. 

Manisada Yeni 
Parti Binası 

Manisa, (TAN) - Halkevinln y 
nıbaşındaki arsada yapılması kara' 
laştınlan yeni C. H. Partisi binas r 
inşası 15 bin lira Uzerindcn münu 
kasaya çıkarılmıştır. 21 nisanda iha 
lesi yapılacak ve inşaatı kısa bir z 
manda bitirilecektir. 

Partinin '1mdikl bnıun, epor klübU 
ne verlecektir. 



] 

f 
( 

o 
s 
~ 
lı 

v 
n 

.. 

~ 
il 
1 
l 
t 

r 

y 
y 

nl 

( S POR ) 

Milli Küme 1Vl_açlarznzn Dünkü Neticeleri: 
IZMiRDE DOGANSPOR T AKiMi. 

BURADA ANKARAGUCU KAZANDI 
ANKARAGOCO. DON 

GÜN ES T AKiMiNi , 
2 ·I MAGLOP ETTİ 

Yazan: Eşref Şefik 

D Un Taksim stadm.da milli 
küme maçlarının Ankara

gücü - Güneş müsabakasİ oy
nandı. Hava oldukça serin ve rüz
garlı idi. Fenerbahçeli Sait Sala
haddinin }lakemliği altında takım
lar şu tertiplerde sahaya dizildi • 
ler: 

Ankaragücü: Osman - Ali R.r
za, Enver - Musa, Semih, Abdili 
-Abdi, Şükrti, Yaşar, İsmail, Ham 
eli. 
Güneş takımı: Cihat - Faruk, 

,Reşat - Yusuf, Ziya, İbrahim -
Melih, Rebü, Necdet, Salahaddin, 
Daniş. 

Güneş takımı mutat kadrosun
daki sağ haf Danişi sağ açığa al • 
mış onun yerine Yusufu koymuş
tu. Rüzgarı arkalarına alarak, yo
kuş yukarı kaleye karşı başlıyan 
Güneşliler ilk hamlede Ankaragü
cü nısıf sahasına girdiler. Fakat 
toplara canlı ve atik çıkan Anka
ralılara sürdükleri topu kaptırdı
lar. Ankaragüçlülerin mukabil a
kınlarında atletik kabiliyetlerinin 
fazlaliğı ve maçı kazanmak üzere 
canla başla çalrşacakları hemen 
belli oldu. Her topa fişek gibi atr
lan ve rakiplerini daima marke e
derek oynıyan Anka.r.a.lılar f~ 

buldukça sol açıkları vasrtasile 
düzgün inişler yapmağa başladılar. 
Güneşin müdafaası gelen topları 

karşılıyor. Fakat sağ muavinin 
aksaması yüzünden bazı nazik da
kikalar geçiriyordu. 

Güneşliler rüzgarı arkadan al • 
dıkları halde bezgin bir oyun tarzı 
içinde hücum teşebbüslerini Anka
ragücüne kaptırmış oldu. 

B eşinci dakikada ortadan so
la uzatılan top soldan seri 

bir akınla Güneş kalesinin önlerini 
buldu. Sağ iç Şükrünün aldığı pas
la bir iki metre daha Güneş kale
e ine sokulan Ankara hücumu Şük
rUn ün ayağından isabetli ve düz -
gün bir şiltle Güneş kalesinin içini 
buldu. Şilt çekilen mesafe epey u
zak olduğundan kaleci Cihat bek
lemediği bir vaziyet karşısında kal 
mış gibi yerinden kıpırdanamadı. 

Bu gol olunca parlayacaklarmı, 
daha şuurlu oynıyacaklarmr ümit 
ettiğimiz Güneşliler iki dakika ka
dar yine iştahsız koşmalarla giiya 
gol çıkarma peşine düştüler. 
GUneşin hücum merkezi, hattını 

~ürükliyemiyor, seri çıkışlarla oynı
yan Ankara mUdafaasr önünde ek
!!eriya marke kalıyor. yahut çekin
genlikle etrafına düşen topları 

kaybediyordu. Bu arada Güneş mü 
bim bir gol fırsatı kaçırdı. 

GüNEŞtN GOLÜ 

Güneş hücum hattmm heyecan-
11ız, adeta topları talihine bırakmış 
bir halde ileri atıldığı bir sıra idi. 
Salahaddin geriden kaptığı pası fe
da etmemek üzere arkadaşlarına 

geçirmeden bir iki metre sürdü ve 
uzaktan sıkı bir şiltle beraberlik 
golünü kaydetti. 

Bu beraberlik golünden sonra da. 
Güneşliler coşamadılar. Sanki esen 
serin rüzgarda kanlan donmuş gi
bi tutuk oynuyorlardı. Ankara ise 
isabetli olmasa bile, demarke bir 
sistem içinde ferah oynıyarak bi
rinci devreyi 1-1 beraberlikle bi
tirdi. 

1K1Nct DEVRE 

8 irinci devr<'de kc11dilerbden 
daha seri, 1..lcJ.ıa ııefesli ve 

d aha heyecanlı oynıyan Ankaragü
cU önünde topu havaya kaldırarak 
bir şeyler yapmak istiyen Güneş 

························ı 

!vasıl j 
Oynandı? t : 

D ün Güneş taJmnmdakiler 
köstekli gibi, Caıısız, şe\."k

slz \'e bir milli kümeye girmiş ta. 
kımda.n beklenemiyeceık kadar 
ruhsuz oynadılar. Gol yapacak o
yuncuları ise, tam akamete düçar 
olanların halinde idileT. Hele, sağ 

açıklan beceriksizliğin bir nümu. 
nesi idi. Esa.cıen Ankaragticile Gü
neş araoırncfa her zaman gözükecek 
üç gollük bir fark yoktur. Güneş 

sağ a.çığr ikl, ortaları da ikJ ~ol 

kaçrrdıklarma göre, 4 • 2 bitebile
cek hir oyun mağlubiyetle netL 
celendi. 

B u mütalm Ue AnkaragiicU
nUn gol kaçrrmadığuu ve 

mağlfıp olması 18.znngeldiğini söy. 
lemek lstemi.vorum. Ankaragücü. 
niin ~ol fırsatları çoeuJ<lann talih
sizJiği ytiziinden kale dire~inde 
nralrnt birer metre farkla kay. 
hol<l.n "\•.,.nı srol tecrühelerlnila 
lihsiz Jl;Ünlerinde idiler. Halbuki 
Güneşin kaçırdı~ goler becertksiz
likten ,.e canc-.zhktan kadı. Anka.. 
ra fa.lmnr milli kümeye la:nk bir 
şekilrle idman etmı, ve idmanlı 

halini bir ~POrM1ya yakışacak ıwr
lıizli bir hayatla de,·am ettirmiş 

olan gaJTPtli gençlerden mürek. 
kepti. - E. Ş. 

takımı, ayni şekilde rüzgara karşı 
oynadığı takdirde berbat bir hale 
düştüğünü hissetmiş olacak ki, to
pu indirmeğe teşebbüs etti. Fakat, 
Ankaralılar kendi kabiliyetlerine 
daha uygun gelen havadan oyunu, 
bilhassa rakiplerile top almağa be
raber çıktıkları vakitler muvaffa~ 
kıyetle başarıyorlardı. Mesela bir 
Güneşli topu almak kararını verip 
ayağını kaldırmcıya kadar Anka
ragücü yetişerek aşırma bir pasla 
arkadaşını besliyordu. 

Top kapmalarda Güneşten daha 
verimli oynadıkları halde, yukar -
da yazdığım sebeple, yani topları 
Güneş müdafaasını iyice şaşırta -
cak kadar yaklaştıramadıklarm • 
dan bir türlü ikinci golü atamıyan 
Ankaralılardan topu nasılsa kapan 
Güneşliler sağdan hücuma geçtiler. 
Ortalanan top, merkez muhacimle, 
içeri sokulmuş bulunan sağ açık 
Melihin arasına dtiştü. Ankaragü
cü kalecisi tek başına bu iki mu
hacime karşı kalmıştı. Nasıl yap. 

tılar da o golü de çukura düşür
düler! Anlaşılamadı. tki muhacim 
ileri fırlayan kalecinin sa&' ve so -
!unda koşarken topu kaybettiler. 
Herkesin hayreti arasında Güneş 

muhacimleri aşikar bir fırsatı da 
kaçırmış olarak golsüz dönerler • 
ken Ankaralılar hücuma geçtiler. 

Bu hamleyi de çelen Güneş mü
dafileri topu muavinlerine geçirdi
ler. Beş dakika kadar da ortada do
laşan top yine mühim bir fırsat ha
linde Ankara kalesi ağzında Güneş 
hücum hattının ortasına düştti. Çe 
kilen şilt pek yavaş olduğundan 
kalecinin hafif bir plonjonu ile kur
tuldu. 

ANKARANIN tK1NC1 GOLÜ 
•• 
U stüste gelen açık ve kolay 

fırsatları gole tahvil edemi
yen Güneşlilere artık talih te kız. 

l, ...................... ~···:·~····:·············· ..... •••······•·····• .. ··· ı 

f Ankara ile lslanbul Arasında ı 

Dünllü marta Anl~aragücii kalecisi muhal.kah biı golü kurtarırken ... 

Spor Kurum~ 
2 nci Reisini~ 

İstifası 
·~: 

Türk Spor Kurumu lk.inci ret· 
ve reis vekili Bay Halit BayrağıO 
istifası hakkındaki haberlerin ta' 

:yyüt ettiği bildirilmektedir. 
Dün, bir akşam gazetesinin vet' 

diği malumata göre, B. Halit 1331' 
rağm istifası kabul edilnı.iş ve Y" 
rine Dağcılık federasyonu rei.Si ı;. 
Şükrü Koçak tayin edilmiştir. 

Halit Bayrak, teşkilata spor yol· 
larile girmemiş olmasına rağnıell 
beş altı senedir içinde bulunDl8~ 
sebebile Türk sporunun cereyaJl!S' 
rını görmüş ve öğrenmişti. Bilh8!' 
sa ameli sahada çalışkanlığı ile te' 
barüz etmiş bir unsurdu. tstifs.Sl 
kendini tanıyanlarca teessürle l\ sı'' 
şılanmaktadır. 

Az bir zamanda spor kurunıtıJI' 
da tevali eden bu istifalarda b~ 
teşkilata tatbik edilen yeni şe1' 
ve mekanizmanın iyi işlediğine dl' 
!alet etmivecek amillerdendir. 

Doğanspor Ankara 
Gençlerbirliğini Sıfıra 
Karsı İki İle Yendi 

A nharagiicii muf .. 1c;mlefi Giine1 halesi önünde ..• 

Dünkü Ankaragücü - Güneş ma~rnclan biı göı ü.niif·· 

Ankaragiicü kalesi önünde heyecanlı bir an ••• 

dr. yUz çevirdi. 
Otuzuncu dakikada Güneş kale-

si önlerinde biriken AnkaragücU 
muhacimlerinin ayaklarında bir 
hayli dola.şan topu Güneş müda
faası uzaklaştıramadı. Sol iç mev
kiinde yakalayan Hamdi güzel ve 

sıkı bir şiltle takımının ikinci gaı
libiyet golünü yaptı. 

Bu golden sonrada Güneşe iki 
fırsat geldi. Tabii onları da kaçrr
dılar. M:aç böylece 2-1 Ankaragü
cUnün hak ettiği bir galibiyetle bit 
miş oldu. 

1 

ı -d~ ·g~~d;~iği~i;·:rk~d~-
,şımızdan)-Bugün Alsancak stad
yomP.nda Ankara şampiyonu Genç
lerb. ı iği, İzmir Doğansporla karşı
laştı. Geçen hafta Doğanspora 6-1 
galip gelen Ankaralıların oyunla
rı, burada büyük bir merakla bek
lenmesine rağmen, havanın biraz 
bozuk olması, stada nisbeten az se
yirci gelmesine sebep olmuştu. 

Klüpçülerin Ankara maçındaki 

mağlfrbiyetleri. hakeme atfetmele
rine rağmen . bitaraf kimseler bu 
fikre iştirak etmiyor ve Ankara 
şampiyonunun burada da galip ge
leceğini tahmin ediyorlardı. 

Fakat İzmirlilerin bit buçuk sa
at süren fedakar ve canlı oyunları, 
bütün bu tahminleri altüst etti 
ve daha geçen hafta 6 gol yedilde
ri bir takıma 2-0 galip gclmiye 
muvaffak oldular. 

5 aat 16,50 de başlanan oyun
da takımlar şu kadro ile 

yer almışlardı. 
Ankara: Rahim, İhsan, Halit, 

Kadri, Keşfi, Salahaddin, Selim, 
Rasim, Niyazi, İhsan. 

İzmir: Mahmut, Fethi, Adnan, 
İrfan, Nurullah, Selim, Memiş, Fu-
at, Hakkı, Ali, Sabri. • 

İzmirliler, bugün takımda üç ye
ni oyun<!uya yer vermişlerdi. Oyu
na Ankaranın seri bir hamlesile 
başlandı. İzmir, rüzgarla oynuyor. 
Buna rağmen Ankara muhacimle
ri seri ve derin paslarla lzmir kaı
lesini tehdit ediyorlat. 

Bu ilk anlarda Ankara oyuna ha 
kim ... İzmir müdafaası bocalıyor. 
Yalnız muhacim hattında oynıyan 
üç ortanın durgun hareketleri a -
çıkların büyük gayretlerle indirdik
leri toplardan istifade edememele
rine sebebiyet veriyor. Hatta kat'i 
olarak söyliyebiliriz ki, 15 dakika 
süren bu hakimiyet anında ÜG or
tanın bozuk oyunu, Ankaralıları 

ıbir mağlubiyete sürükledi. 

R akiplerinin bu ezici akınla -
rmda netice almaktan uzak 

kaldıklarına göre İzmirliler, takım
larında yaptıkları ufak bir tadi -
latla Selim ile Nurullahın yerleri
ni değiştirdiler ve derhal oyunu 
müsavi, biraz sonra da hakim vaı
ziyete soktular. 

43 UncU dakikaya kadar oyuna 
\ı:arşrlıklı akınlarla ve !zmirln nie-

l.,.f.,.,... fü;t.iin \ii~i il<> A ...... -:- ·•+I ;:. 
tam 44 uncu dakıkada sagdan ~ 
pılan bir akında ortalanan top, ~ 
kara kalesinin önünü karıstırdı 
sırada Hakkı, sıkı bir şütl~ tak.! ; 
mınm galibiyet golünü yaptı " 
devre 1-0 İzmir lehine kapandJ• 

~ kinci devreye AnkaraııJ-1 
• rüzgarı arkalarına aııır~ 

başladılar. Yaptıkları birkaç teb.~ 
keli hücumdan sQnra 1zmirliJet1t 
tekrar oyun üzerinde hakimiyet .. t, 
sisine muvaffak olduklarını görü~ 
yoruz. Ankara, lehine esen rüıg' , 
ra rağmen, İzmirlilerin canlı o)~ 
nu karşısında bir türlü muvaff , 

. d' !<' olamıyor ve topu yere ın ırere si 
çıklarla ya~mak istediği hücntxl10~, 
akim kalı. • .r. İzmirliler, Ankara. gf 
ki mağlubiyetlerinin acısını çı.\, 
mak azmile olacak, canlarmJ diŞ 
rine takarak oynuyorlar. Jll' 

Maamafih, oyunda teknik 119 tf 
na bir şey yok. Ortada yalntı ef. 

mirliler görlinUyor. Ankara geÇ ıtl' 
hafta kolaylıkla yendiği bir ta~, 
dan böyle bir varlık ümit etJtl 
ğinden bocalıyor'. 1~ 

20 inci dakikada soldan yaP1 ~ 
bir İzmir akınında Ankaı:0~1 
Kadri, topa ceza çizgisi dahil~tl' 
elile vurduğundan verilen pen· .. tlu 
dan Hakkı, lzmirin ikinci goli' ..ı 

g!W 
yaptı. Bu golden sonra Ankar ~!' 
canlandığını ve İzmir müdaf g.S',~ 
na yüklendiğini görüyoruz. B~.~~,} 
dakikalar Ankaranm UstünlUğil .. r 

~·şJ'' 
tında geçiyorsa da netice degı ı~' 

• c;eı 
yor ve oyun, Dogansporun J' 
ler Birliğini 2-0 mağlup etJ1l 
le nihayet buluyor. 

~rt 

G ençler Birliğinin bugiill si' 
b d .. bır· ıe oyunu ura a ıyı ~9ıı• 

bırakmamıştır. İzmir halkı D~~etl' 
sporun geçen haftaki mağliib\~1~ 
ni hakemin ofsaydları görnıed1" 
atfetmektedirler. 111ır 

Filhakika, bugün Ankara ~rJ 
hacimleri normal bir şekildell 1,f' 
fazla ofsayda düşerek ta~ı~1 c~ nın mağlubiyeti üzerinde anı!tef' 
muşlardır. Doğanspor, yanlış of 
kil yüzünden teknik bir o~ed' 
namamakla beraber, canlı ve dil e~1 

kar oynıyarak bu neticeyi el 
mbti~ ~ 

İzmirliler, yarın Ankarantfl eı;eP 
okla yapacağı maçta da yenil 
nl 8Öylemektedlrler. cJ.~ 

Saıi TEZ 



l RENKU TABLOMUZ 1 

Bu resmi kesiniı. ince bir mukavvanın üzerine biraz kola yahut 
zamkla yapıştırın11. Boyalı kalemle rinizle istediğiniz renklere boyayınız. 
Güzel boyadığınıza eminseniz hemen bize yollayınız. En güzel boyayan üç 
kişiye güzel birer hediye vereceğiz. Çekinmeyiniz. Bir deneyiniz bakalım. 
Belki de umduğunuzdan daha iyi boyarsınız. 

Ne Şeytan Şeridinin 

Olduğunu Bilir misiniz? 
lerin birçok yerlerinde vantuza ben. 
zer bir takım delikler vardır. Şirit ne 
reye sarılırsa bu vantuzlar da oraya 

Geçen 
Bilmec~yi 

Çozenler 
26 numarali çoeuk mecmuamız. 

daki .. Hem Eğlence Hem Bilmece" 
yi doğru halledip hediye kazananla. 
rın listesi: 

Birer mürekkepli kalem kazanan
lar-

,6 ncı okulda 487 Turgut, Haydar
paşa lisesinde 1162 Emin özgen, 
Kumkapı orta okulunda 161 Nazih, 
59 uncu ilkokulda 387 Şükran Tür
ker. 59 uncu ilkokul sınıf 4 A da Hay 
rettin. 

Birer saç tarağı kazananlar: 
Kumkapı orta okulunda 59 Nahit 

Ya'lçın, İstanbul erkek lisesinde 1124 
Suat, Pangaltı Bilezikci sokak 71 nu 
marada Mehmet Ali Baysal, İstanbul 
44 ncü ilkokulda 165 Hikmet Demi
rel, Bayazıt Kemeraltı caddesi 35 nu 
marada Yümnll. 

Birer albüm kazananlar: 
Giresun Osmaniye mahalesi Kar

şı sokak 3 numarada Alieddin Gü • 
neysu, Galatasaray Faikpaşa soka • 
ğında 17 numaralı apartmanda Na
zan Gediz, Afyon Karahisar Cümhu 
riyet ilkokulunda 288 Demir Pekde
mir, Mardin Şeyhullah mahallesinde . 
Nazanın 20 numaralı evinde Erdo - i 
ğan Vural, İstanbul Türk Maarif Ce-

1 

miyeti talebe yurdunda 901 Yalovalı 
Abdullah Yarar, lsta.nbul erekek li
' sesinde 371 Ahmet Has, Tekirdağ or 
ta okulunda 735 Selim, Kadıköy İkin 
ci kız orta okulunda 542 Neriman 

Birer büyük oyuncak kazananlar: 
İstanbul erke klisesinde 522 Nıus. 

ret Alptekin', Elaziz orta okulunda 
489 Hasan Yüksel, U,ak orta okulun 
da 143 İsmail Ogan, Gaziantep Gazi 
Mustafa Kemal ilkokulunda 310 Nu 
reddin. 

Birer büyük oyuncak kazananlar: 
Adapazarı Sakarya okulu 3 üncü 

sınıfı, Eliziz 3üncü okulda 303 Ve
dat Da.lokay, Giresun kültür hesap 
memuru Hakkı oğlu Yaşar Aytuğ, 

Düzce lsmet Paşa ilkokulunda 232 
Avni. 

Bazı 'Jtlar vardır ki bunlar böcek. 
ler içiD. kurulmuş birer tuzak gibidir. 
Bu ol.un bir çiçeğine, bir dalına çı. 
kan böcek oradan bir daha kurtula. yapışır. Ve oradaki kanı emiye baş- Birer kart kazananlar: 
ma1 .. Mahpus kalır ve ölür. Fakat l-ıu 
öfü böceğin ot yemez tabü. Yalnız za 
vallı ölmekle kalır. 

!ar. Bu suretle bütün kanı emilen za Polatlı topçu alayında teğmen Se-
valh insan veya hayvan nihayet ken liuni oğlu Oğuz Kaptanoğlu, lstanbul 
dini kaybeder, düşer ölür. Gedikpaşa Müsellim sokak 19 numa 

Son zamanlarda Niyagara yakın -ı Bu nebata alim "et yeyici ot" ad. ı. rada Hamazsb Papazyan, Kasım paşa 
la d t tk 'klerd b l · b. A ı· nı vermiştir Fakat buna ·yerliler ö 9 uncu okulda 150 İlhan,, İstanbul er rm a e ı e u unan ır a ım · · - . . . 

.. • • r tedenberi daha güzel bir ad takmıŞ- kek lısesınde 363 M. Naıl, Ka.sımpaşa 
bu otlardan daha muthış bır şeye r. s lard . "Ş yta . 'd' Onl b Kulaksız 79 numarada Hüseyin og-ıu l t B d b' .. k l rd ır. . e n şın ı,,.. ar u 
amış ır. u. a am ır gun ıra a ''th' t hl'k . k'd b'l' l V Hayati Özbay Elaziz orta okulunda · · k klan k" -· · mu ı.ş e ı eyı es ı en ı ır er. e , 
gezınır en uza opegınm acı acı . . . l . . .. 456 Selihattin İstanbul Süleymani-- - - şeytan şıridıne yaka anmamak ıçın o · ' 
bagırdıgını duyup sese dogru koş - ı·· d k ·b· k 1 ye 14 numarada Fahrünnisa Çiftci 

şt K ~ - d k" -· k um en açar gı ı açar ar. . , 
mu ur. OŞLugu yer e opegı an. · Pangaltıda Dolabdere caddesinde 253 

Bir Fener 
Dağıtıcı 

(1662) yılında Pariste (Lodati) a
dında bir papaz, geceleri halkı ka
ranlıktan kurtarmak için şu çarc)i 
düşünmüştü : Şehrin birçok yerlerin. 
de elinde bir yıi;;'1n fener taşıyan a.. 
damlar dolaşıp, .karanlıkta gidip ge
lenlere fener vereceklerdi. 

Bu usul halkın pek .işine yaramış. 

tı. Çünkü o zamanlar Paris sokak. 
lan geceleri kapkaranlıktı. Bu ka. 
ranlık içinde bedava bir fener sahibi 
olmak bulunur şey mi? 

Resimde, böyle bir fener dağıtıcıyı 
görüyorsunuz. 

Resimle 
BilCJi 

. 1 - Tavşanlar yemiş ağaçlarını 
gemirip onlara çok zarar verirler. 

lar i~inde ve şiride benzer-bir takım • numarada Ara Papazgil, İstanbul er-
otlara sarılı ~ulmuştur. Ha~anı b~ • Çelenk mı Yollıyayım? kek lisesinde 1184 Nihat Cem.şitoğlu, 2 _Bu kemirilme ile ağacın göv-
o~.lardan çekıp k~rtarma~. hır . haylı • Bir köylünün biricik ineği ölür. Ta İstanbul Nişantaşı Teşvikiye Söğüt- desinde açılan yarayı kapamanın en 
guç o!muşt~r. Alım bt:. ?.ırı~len an - nıdığı en zengin şehirliye gidip haber lü sokak 67 numarada Nedret Akde- iyi çares'i orayı boyamaktır. 
cak bırer bıre,r ve çok guçlukle kese verirsem belki kendine bir inek alıve mir, Düzce İsmet Paşa ilkokulunda . .. . 
bilmiştir. Bu suretle köpek muhak. rir, diye dü;;ünür. Hemen yanma gi- 241 Celal, Adapazarı İzmit caddesi da Güner Rauf, lstanbul erkek Iise
kak bir ölümden kurtulmuştur. Bu der: . 4 numarada Mehpare, Afyon Karahi- sinde 1644 Necati Etkin, Tekirdağ or 
nebatm ne olduğunu pek merak eden - Bayım gördün mü başıma gele- sar lisesinde 419 Celal Bilcnsoy, Ga- ta okulunda 754 Necati Önel , Konya 
nebatat alimi tetkikler yapnuş şunu ni. İneğim elimden gitti. ıatasaray Ağahamamı Mümtaz Bey Ağır ceza reisinin kızı Hayriye, 1z • 
görmUştUr: - Ben almadımya, iki gözüm. apartmanı 6 numarada E. Üngör, A- mir Karşıyaka Atatürk caddesinde 
Köpeğe sanla.o bu garip ot siyah - Yok Bayım estafürullah .•. Bi - ' dapazan Sakarya okulunda 71 Erdal, 30 numarada Demirali, Konya Altın 

bir takım şfritJerden ibarettir. Bun. zim inek sözüm ona geberdi. Ankara İnönü ilkokulunda 311 Se - çeşme Karalaisar lisesinde 722 Uluer 
lann flstO dUz, yapışkan ve kokoiu - E bundan bana ne yani .. Ölü - dat. Söğüt ilkokul hademesinin oğlu Türkmen. İzmir erkek lisesinde 49 
bir .zarla kaplıdır. Bu kokuyu kokJı. müne çelenk mi yoliıyayım istzyor - Yaşar Akkaya, lstanbuJ Aksaray Tir Turgut özgür, Tuzla C. H. pa.rtMli 
vanm derhal mideai bulanır. Bu şirit sun 1 yalci Hasaıı Pap aokağı 67 numara- başkanı Rem.si SaJcaı:J'a. 
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2 TANın Çocuk l1avetl 
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Eğlenceli 
Bir oyun 

~( ' * 1 >ti 

Bu şekli kaleminizi hiç kaldırma. 

dan ve bir çizginin üstünden bir de. 
fadan fazla geçmeden çizebilir misi. 
niz? 

Uğraşınız. Eğer yapamazsanız o 
zaman (A) dan başlıyarak sıra ile 

(B, C, D) ve ili. .. işaretli yerlere doğ
ru ~iziniz. O zaman nasıl çizilebile. 
ceğini anlarsınız. 

Ayni şeyi bafkalarına da sorunuz. 
Kolay kolay yapamıyacaklardır.. Bu 
oyunla hem uğraşmak, hem de uğ. 
raştırmak insanı çok eğlendirir. 

- Alimler güneı tutulacağını ev· 
velden bilirlermİJ. 

- Bunda §O§ılacalc ne var. Alim
ler gazete okumuyorlar mı? 

HANGiSi MARiFETLi 
Benim çamaşırcıdan dönen gömlek 

lerde ilik namına sağlam bir şey kal
mıyor. 

- Sizinki yine lbiraz insaflı imiş. 
Ya bizim çamaşırcıdan yalnız i.likler 
dönüyor. gömlek arama. 

Masat 

KIRMIZILI KIZ 
Ç-ok zamanlar eviel ufak bir rıldıyordu. Bu kadar koşacak ne. var. 

köyde bir kadınla bir de o. dı sanki .. Daha akşama bir yıl var. 
nuıı ufacrk kızı yaşıyorlardı. Bu ço. dı. Biraz çiçek toplayıp büyük aunc
cuk pek güzeldi. Onu sevmiycn yok- ı sine götürmek fena mı olurdu? 
tu. Hele büyük annesi torununa ba. - Büyük annemin evi şu taraf~a .. 
yılırdı. Bir ~ayram günü ona kır. Çok uzak değil. Yanından bir su akı. 
mızı bir palto, kırmızı bir şapka, yor, bir de önünde çok büyük bir me. 
turmızı pabuçlar hediye etmişti. Kü. şe ağacı var. 
çük kız kırmızı csvaplş.r içinde o ka- Diye kurda büyük annesinin evi· 
dar güzel görünüyordu ki annesi u. ni tarü etti. Sonra çiçek toplamı. 

zun zaman ona hep bu krmızı elbL ya daldı. 
selerini giydirdi. .Nihayet köyde gü. Kurdun niyeti çok fena idi. Kar. 
zel kızın adı "Kırmızılı kız,, diye kal. nı .zil çalıyordu. Kızı uracıkta par
dı. . çalayıp yese belki bir gören olur diye 

Kırmızılı kızın büyük annesinin e. korkmuştu. Ondan büyük annesinin 
vi köyün epey uzağında bir orman. evini öğrenince koşa koşa doğru ora. 
lıkta idi. Zavallı ihtiyar kadın bir gün ya gitti. Kapıyı çaldı. İhtiyar kadın, 
hastalanmıştı. Küçük kızın annesi yataktan "kim o?,, diye seslendi. 
hemen oturup güzel bir çörek yap. Kurt ta: 
tı. ineklerinden de taze süt sağdı. "- Ben senin kırmızılı kızınım. 
Kırmızılı kızı çağırdı. Annem sana sütle çörek yolladı,, de. 

Akıllı Bir 
Kö,pek Neler 

Yapar? 

"-Yavrum, büyük annen hasta ... di. C'oreçen hafta anlattığım akıllı ta• 
Şu çörekle süt .şişesini bir sepete .ko- · - Kapmm ipini çek. Mandal kal- vuğu beğendiniz mi çocuklar? Bu 
yayım da al, ona götür. Bunlan ye. kar. hafta da akıllı bir köpeğin yaptığını 
sin, kuvvetlensin. Fakat sakın. orada Kurt hemen ipi çekip içeriye dal anlatacağım. Sakın·bunlan birer hL 
çok oturma. Hemen dön, gel. Çünkü dı. Ve zavallı ihtiyann üzerine atı. ki.ye sanmayınız. Hepsi olmuş şey. 
ormandan geç vakit geçmek iyi de. hp parçaladı, yedi. Sonra kadının lerdir. 
ğildir.,, dedi. yatağına girip başına da onup yeme- Resmini gördiiğünüz köpek ihtiyar 

Kırmızılı kız sepeti koluna taktı. nisini .sardı. bir adamındır. Bu adam herkese kö-
Hemen büyijk annesinin evine doğru Kırmızılı kız bili. çiçek toplamıya peğini metheder durur. Bir gün mL 
yollandı. Fakat tam ormanın ortası. uğraşıyordu. Her çiçeği kopardık. safirlerden biri "Şu köpeğin akıllıh. 
na varınca önµne bir kurt çıkmasın ça daha güzelini bulurum diye daha ğını bir görelim .. , der. İhtiyar, misa-
mı? uzaklara gidiyor, ormanın derinleri. firlerini ve köpeğini ahr çarşıya gi. 

Küçük kız kurdun fena bir hayvan ne da.lıyordu. Nihayet ortalığın se- derler. Birçok mağazalara girip çı. 
olduğunu bilmiyordu. Bunun için rinlcdiğini görünce geç kaldığını a'R. kar, kimbilir kaçıncı mağazadan bir 
korkmadı. I<urt ona sokuldu: ladı. Aklına annesinin sözleri geldi. çift çorap alırlar. Tabii .köpek te 

- Kırmızılı Kız! Ormana hoş gel- Sepetini kapıp büyük annesinin e~- yanlarında ... 
din. Böyle acele acele, ·etrafına ba. ne koşmıya başladı. Eve ulaşınca İhtiyar adam paketi mahsus rna-
kınmadan nereye gidiyorsun? diye kapıyı vurdu. ğazada bırakır. Dükkancıya da, bu 
sordu. İçeriden kurt, tıpkı büyük anne::- köpek gelince, başka paketler gös. 
"- Büyük annem hastalanmış ta nin sesini taklit ederek bağırdı: teriniz. Bu paketi en sonraya hıra. 

ona biraz çörekle süt götürüyorum.,, _ Kimdir o? • kınız, diye rica eder. 
"- Büyük annenin evi çok uzak .. _ Benim, büyük anneciğim. Sana İhtiyar misafirlerini alır, eve dö-

mı Neye böyle hızlı hızlı gidiyorsun. sütle çörek getirdim. • nerler. Az sonra köpeğini çağırır. O. 
Bak etraf ne güzel. Bu kadar koşa- _ Ben yataktan kalkamıyorum. nun yanında bir .şeyler arıyormuş 
cak ne var. Biraz çiçek topla, eğlen.. Kapının üstündeki ipi çek. Mandal gibi yapar. Sonra ona: 
Büyük annene nasıl olsa gidersin.,, kalkar, dedi. "Koş (Top), çabuk dükkanda pa. 

Küçük kız, etrafına bakmdı. Sa. • Zavallı kırmızılı kız ipi çekti. İçe. keti unuttum, çabuk bana getir.,, 
hiden orman o kadar güezldi ki, her . ri girdi. Yatağa yaklaşınca büyUk diye emreder Köpek hemen soka-
yanda kuşlar ötüşüyor, çiçekler açıl. ' annesinin yerinde koca kulaklı tuhaf -a koşa · 

.. - l d ı g r. 
mış, guneş agaç ann arasın an P • bir şey gördü. . . Misafirler gülüşürler. O kadar 

==~========================== Bu··yu~kan~ruçın ~~~n - ""dk"" k -· 
c -- - ' magazanın ıçın e, ope o magaza. 

1 · Cl bu kadar uzamış? yı nasıl bulabilir? Hem bulsa bile 

F·ıı. K·ım·ı Ykayor ? 1 - Seni !.Yi d!nlemek için yavru~. pak.eti dünyada tanıyamaz, derler. 
• - Ya gozlenn neden o k::.dar bu. Fakat bir saat geçmeden köpek ağ. 

yümüş? zında çorap paketiyle döner. Pake-

• 
' . ,, . ' 

- Seni iyi görmek için? tin yanma dükkan sahibi şu kağıdı 
- E, peki, ağzına ne oldu. Neden sıkıştırmıştır: 

o kadar kocaman? "Bayım, köpeğiniz bir türlü !başka 
Kurt bu sefer: paketleri kabul etmedi. Hırçınlık et. 
- Seni iyice yiyebilmek için ... diye ti durdu. Çaresiz bu paketi göster. 

ya.taktan fırladı. Kızın üzerine atla- dim. Hemen kaoın size koştu ... 
dı. 

Fakat tam onu yiyeceği sırada pen 
cereden doğru bir sili.h patladı. AL 
gın kurt göğsünden yaralanarak kan. 
lar içinde yere yuvarlandı. 

"TAN" ÇOCUK 
KLÜBÜ 

isim: ••••• • 

Adresi: ••••• 

Ba kuponu doldurup bize yolla
yınu:. Mukabilinde göndereceiimiz 
iza kartını alır almaz Tan Çocuk 
lı:lübünün izası olursunuz. 

~ l\la 'kimi yıkadığmı menık tıd\ yonum 'l" den bqhyank ı, S, t 
t"° ~ Sft. \\~ (..5\\) \utıA\u bülüa nlıamla.n b\rleııl\r\ab. Orta.ya. yı. 

Bu kurşunu atan kimdir, bilir mi
ainiz çocuklar'! Ormanda kızloa kurt 
konuşurlarken uzaktan onları gören 
bir avcı ... Bu avcı, peşlerinden koş. 
muş ve tam kurt çocuğu paralıyaca. 
ğı sırada, kurdu öldilrüp elinden ço
cuğu kurtarmıştı. 

Avcı, hemen eve girdi. Kırmızılı 1 O gimden sonra kırffiızıh kız~bir 
'im.\ Z.ucak\W. Doğnı t.n.D.eain.e gö.. \daha. annea\ıün. aö7.ünden. ç.\kma.mıya. 
~ ,....-..~ 

TANrn Çocuk ilave-' 3 
_._. ~--~--~ ........ """""',_..,.~--~ ............... ~_....._....~~~ 

Bir Bebek 
A.ilesi 

Goriller 
......,. .... -. ------ .... _ -.....-. 

HEM EGLENCE 
ı Ne Yerler? HEM BiLMECE 

. B. - C . 

~ 
G oril adı verilen bttyük, ço. k 

büyük mayın unlar da tıpla 

öteki maymunlar gibi ot ve meyva 

•• • 

yerler. Seyyahlar ve 8.limlcr, gorilin 
et yediğini kat'iyyen görmemişler. 

<lir. l<"akat şimdi hayvanat bahçele. 
rinde onlara haftada iki defa ıska. 
rada kızartılmış et verilmektedir. 

Buna sebep şudur: Bir gün bu ko
ca maymunlardan birinin kafesine 
bir kuş girmiş. Maymun hemen bu 
kuşu öldürmüştür. Gardiyanlar may. 
~~nun kuşu yemek için öl_dürdüğü. 
nu sanmışlar. Fakat günlerle bek. 

lcdikleri halde kuş öldüğü yerde kal-
! mış, maymun ona ·bir defa bile ağız 

J.. __ . '"' .11 uzatmamıştır.. Bir daha da hiç bir 
1 maymunun hır h ··ıd""rd""ğil· Mendilden fare, tavşan yapmasını , .. ·.. . . ayvanı o u u 

. . . . gorulmemıştır.. H 0 r halde kuşun o·· çogunuz bılırsınız amma, bebek yap. .. .. . '" · 
belk. h" bil · · kt B luşu bır kazadan başka bir şey olma. 

mayı ı ıç enınız yo ur. U· 

nu da ben size öğreteyim: sa g~rek. Fakat bu vaka maymunla. 
(A) - Temiz bir mendili bir ma. nn aa et yiyebilecekleri fikrini u

sanın üzerine yayınız. Önce .sağ ya- yandırmıştır. O gündenberi gorillere 
nını, sonra sol yanını ortaya kadar, sık sık et ikram edilmektedir. 
içeriye doğru kıvırınız. T · 

(.B) M dil" nı h h opundan Ayrılamıyan Adam - en ı, u._..arı emen . e 
men üstüste gelecek şekilde, ikiye 
katlayınız. Fakat tam ucuca gelme. 
sin. Üstte k2.lan uç, ultmdakinden bi. 
raz daha kısa olsun. 

(C) - Alt uçları üstekilerin alt\
na sokunuz. 

(D) - Bir elinizle mendilin ü~. 
tüne basıp, öbüriyle iki ucu aşağı 

doğru çekiniz. Bebeğin ayaklan 
meydana çıkar .. 

(E) - Sonra içeride kalan öteki 
iki ucu da dışarıya ve yanlara doğru 
çekiniz. Bunlar da bebeğin kolları. 

dır. 

(F) - Baş yapmak için mendili 
kollann üzerinden ince bir bağla lbo. 
ğunuz. 

Böylece küçük, garip bir bcbeği.niz 
olur. Büyük, küçük birkaç mendiL 
den böyle birkaç bebek yaparsanız, 
ortaya kalabalık bir bebek ailesi ÇL 

kar ve sizi çok eğlendirir. 

Bu Resmi 
Boyayınız 

------·---------~·---~ tJ) . 

''1/lff;~\I~. "~ ' ~- ' ~~).~ 
~ 

N evyork'ta garip bir adam var. 
dır. Sokakta hep top oynı. 

yarak yi.t:'ür. Topu ekseriya hava. 
ya atıp tutar. Bazan da yere vurur. 

Bir gün, hatta bir dakika bile bu 
oyuncaktan ayrıldığı yoktur. 

Bu zavallı top budalasını sakın bir 
deli .sanmaymız. Toplu adam 'bu O· 

yuna keyü için de düşkün değildir. 
Hayır ... Top onun büyük bfr derdine 
şifadır da onun için onu elinden bı. 
rakam az. 

Bu adam birkaç yıl evvel bir has. 
talığa yakalanmış, yürüyemez oL 

muştur. Bir gün nasılsa eline geçen 
bir şeyi havaya fırlatmış, o dakika
da kendinde bir iyilik duymuştur. 
Arka arkaya havaya bir şeyler fırla. 

tınca bu iyilik büsbütUn artmış ve 
adam yürüyebilecek bir haJe gelmiş. 
tir. 

Fakat bu oyundan vazgeçince yL 
ne eski haline dönmüştür. Bu tecrü
be üzerine zavallı adam hemen bir. 
çok küçük top satın almıştır. O giin. 
denberi de yanında bir yığın top bu. 
lunmadan sokağa adım atmamakta-

dır. Sokakta toplardan biri kayba. 

!unca hemen ötekini eline alır. Za.. 
vallı, kazara topsuz kalsa olduğu ye. 

re düşüp kımıldıyamaz bir hale gel
diği için toplarını göz bebeği gibi 
sa.klamakta, hiç bir zaman tek top. 

No. 2 

1 2 

2 

Soldan sağa: 1 - Bir sayı. 2 -
pusulada bulunur. Yukardan aşağı • 
1 - Eski değil. 2 - Bir yemiş. 

(26) ıncı Sayımızdaki 

Bilmecenin Halli 

1 - Soldan iti.haren birinci sıra-
Fotoğraf çeken revolver da: "Çehre", "Kanat", "Zenci", 

B izim bildiğimiz rev.olverler yal- "Tasma", ikinci sırada: "Kırıbaç", 

nız kurşun atar değil mi? "Ağaç", "Duman", ''Tırnak". 
Halbuki yeni icat edilen bir revolver 2 - Çaprast bulmacanın halli: 

:~f(/ jJ: yalnız kurşun atmakla . kalmıyor, . 3 - Sepette a~tı elma, altı por • 
ı , kurşun atarken karşısındakinin res. takal, altı da cevız vardı. ' . . ._. ______ ;:: ~ _________ • ______ --~ mini de alıveriyor. Böylece kazara 

Bu resmi boyaymız. Hoşça vakit kurşun rastlamazsa bile düşmanın mıştır. Bu makine kurşun atan kL 
geçİrmifJ olursunuz. fotografı çekilmiş oluyormuş. Bunun sımla bera.ber işliyor. Tetiğe basar 

KÖŞESi 
~ta.~ 

Çocuk cömertmif, doğrusu! 
Anne, tabaktaki tatlıyı yan yarıya· 

bölüp, yansını bir çocuğuna, yarısı
nı da obürüne vermişti. Çocuklardan 
biri kendi tabağındakini acele acele 
atıştırdı. Sonra bir şey söyliyccek. 
miş gibi etrafına bakınmıya başla. 
dı. Annesi sordu: 

- Nen var yavrum, bir şey mi .is. 
tiyorsun? 

Çocuk şu cevabı vc.rdi: 
- Şey, anneciğim, sen hiç tatlı 

yemedin de ... Onu düşünüyorum. Ba
ri kardeşimin payını al, ye! 

Ditleri nerede im.it! 
Doktor ihtiyar hastasına sordu: 
- Hastalık ilk başladığı gün dişle. 

riniz biribirine çarparak titrediniz 
miydi? 

- Hayır, doktor. O sırada dişlerim 
masanın üstünde d uruyordu. 

ÇOK BENZERLERMİŞ 
- Beni tanımadınız mı? 
- Hayır ... Sizi şimdiye kadar hig 

görmedim. 
- O halde beni kardeşim sanıyor. 

sunuz. Çünkü siz, beni görmüştünüz 
amma, kerdeşimi hiç görmemiştiniz. 
Biribi!"imize o kadar benzeriz ki her· 
kes beni o, onu ben sanır. 

GÖLGE 
OYUNU 

( 
Yapraklar, tab~ en yakın bir için bu yeni revolver polislerin pek basmaz hem revolverin ağzından 

renkte olmalı. Altlanndaki şerıni is. işine yarıyabilecek. • kurşun fırlıyor, hem de i<~indc fotoğ-
tediğ\n\z renkte ya\)8.'o\.\in.hü~. Kah- 'FotogTa.t ._ekebümea\ \._\n Mı revo\ n.f c;e\l\.\miı} o\uyoı:. Ne güze\ b\r "le.-
... ~ ""- "C 'stM> vaı'IL ~ .... ~ ~ ~ 1ııı\ıı: vı•'\s\n• \U.U-~ ~ ~'\. 

itte size ltolayca yapabileceli.nis 
lW.aala• ov-
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Yazan: Ziya Şaki; 

Muhtar. intikam 
Hislerini ~" 
Tatmin ~ 
Etmisti ~~~_, 

Sonra, Şinuneri ytizlıt·· · · 
~:~n k 81rtuıa binmişti~ i;~~:: 
lnUnte~~~nç, hem de feciydı. Bu 
ınerin un ~asrab, hançerini Şhn.. 
inan . ense.sıne dayamı§tı... O za_ 
fery~tınsan sesine benzemiyen bir 
nıadi b~l~ıştı. Hançer, milte -
!arda.Yen ışlıyordu. Kesilen şiryan
~?·. kan fışkınyordu. Şimmerin 
lian ın~n etleri, parçalanmıştL 
da çenn dcstere gibi ağzı, kemiğe 
nı Yanmıştı. Şiınmer, artık bayıl. 
k Iştı... Basralı, bUyük bir soğuk 
~nlılıkla on un ensesini dizine da
\'e~· çenesinden tutarak va.rkuv 
1.ı Yle kanırmış .. hançerinin sivri 
~u ile gırtlağını parçaladıktan 
:b1ıı nra, bu kanlı başı koparmış .. eli
"'· Yetişebildiği yere kadar kald.ır
""-'Ş: 

tr lşte? .. Zalimlerin akıbeti. 
du~ lye bağnınış .. Muhtarın bulun

gu pencerenin altına fırlatmı~tı. 

Ş inımerin kanlan da, intikam 
b_. ateşini söndUrememişti 
'~k: 

it - Da.ha bitmedi" (1.ma.ıru Hü
ln ~) in cesedini atlara çiğneten .. 
!ar aaunı Ehlibeytin sığındığı çadır
a.~ a ateş veren katillerin de ceza
""'lll İsteriz. 

biye f e.ryat etmekte idi. 

beyt) e istinaden bir hUkiımct te
sis etmesinden son derecede sevin
mişti. 

Fakat, Abdullah bin Zübeyr .. o 
bilakis Muhtara karşı kalbinde bil
yilk bir kıskançlık hissetmiş .. artık 
Muhtarı ortadan kaldırınıya, kat'i 
surette karar vermişti. 

Görülüyor ki artık tslam ülkesi 
ve İslam camiası başlıca üçe aynl
nuştı. 

1 - (Şam) da Emevi saltanatı
nı temsil eden, ve Emeviler tara -
fından halifeliği tasdik edilen (Ab
dülmelik) ... Bu zat; 1ra!<, İran ve 
Türkistanda bütün nüfuz ve kud -

retini kaybetmişti. Elinde sadece 
Suriye ile MISır kıtası kalmıştı. 

2 - Hicazda hilB.fetini ilan eden 
('.~~ullah bin Zübe.}T)... Bu zat, 
butun Hicaz ve Yemen krt'asını ~ 
le geçirmişti. Ayni zamanda Basra 
ve havalisinde de gizlice birtakım 
taraftarlar peyda etmişti. 

3 - Murtara, gelince .. artık son 
zaferinden sonra, biltiln (İrak) ta 

hakimiyetini ilan eylemişti. lran 
ve Türkistan halkı da, bu muzaf -
fer kumandana müteveccıhti. 

M uhtar, halkın teveccühüne 
cidden liyakat göstermişti. 

O kadar bilyük şevket ve kudre 
te maHk olan Emevi hükumetine 
karşı isyan ederek seksen dört bin 
kişilik bir Eme\i ordusunu yıldı -
nm vurmuş gibi perişan etmekle 
beraber, kendisine açıktan açığa 
bir paye ve mevki vermemiş .. res
men hilkümet riyaseti mevküne 
geçmem.iş: 

(Arkası var) 

!! ~a~ııerden ve bizzat (İmamı 
~ ~eyın) i hançerliyenlerden (Hu 
~ hı. Yezit) in saklandığı ve ha
ltt~ alınmış .. derhal basılmıştı. Fa
llııi· bUtUn araştırmalara rağmen, 

~k ~~·~:::~~d~~..:ı:: L o k M A N ttmm:ttttı~:t:tfüf'fi 
::·k~~~ ~::::,:-;eçıı;z; :mımm:;mmr:mmım M E K'''i''M~i''N 
~!~~~::;;:~~;~den ÇI· Ö:·:c_;·:rı=ıj:·=~=·:L ~ R · .................. ·.·.·.·.·.·······.····· ....... ·.·.·.·.-
~~ Derhal elleri, ayaklan 1 • c;; 1 :::::::::~;:::::::~::;:;:;:~:~:1:i:ft;:;:::;:;:;:;:f.;: 

~d~~~ie~e~!~~~~~b~~::: Beograt Havası 
'ttı: onüne götilrlllmliş.. orada, Biz ona ötedenberi Belgrad de. rince üçe aynhrlar. nır par!.~"' 
Ve tekiın halkın önüne atılmıştı. riz, fakat onun sahibi olan dost- şimaJe ve ~arka doğru giderek 
~a 0 

anda da, kılıçlar, mızraklar, Iannuz Beograd demeyi tercih edi. daha zi:rade ~laca.rlstana girerler. 
~heler altında barçalanmıştı. yorlar, ikisinin arasındaki farkı İkinci parçası eski Sırbistan t.op-

ltftt U d~etli intikam sahneleri, hiç bilmiyorsam da, hen de dost- raklannm şima !inden ,.e bu arada 
%ı ede bulunan Emevi taraftarla- lanmıza hoş göriınınek irin onlar Boo~raddan, daha sonra Bükreş. 
~ 8lndirmişti. Bunlar, Muhtar ile gibi söylemeyi mün~ip gördüm. ten geçerek Karadenlze kadar gi-
~ll ~aftarlarının korkusundan, Na.sd denilirse denilsin, bugün. der. Beograd tamamile bu ikinci 
~ tiıi.ı titreınektelerdi .•. Şurada lerde Avrupada bir Beograd ha. parça. riizgann tesiri altında hulu. 
~ ~a saklanan katiller, artık bi- nsı esi)or. Bizim ga:r..etelerin ba~- nur. Bükreş ~ehri de hö)le olduğu 
tı~ ~er Muhtara teslim ediliyor.. muharrirleri de dayanamamı;.lar, halde Sof) a bu rüzgarın tesirin-
~li:ı gün, hlikumet konağının ö • bugünlerde en bü) tik aktüalite o. den büsbütün clısan kalır. ltalya-
~0r:e kanlı manzaralar görülü - lan Beograd ha\'aı;mı yerinde te.. da gelen rüzgarlarm üçüncü pa.r-

?rrı u. neffüs etmek için oraya kadar ca..'iı yine Yuı:oslav~·anrn Adriya.. 
~etı, atn.ı Hüseyinin biruh cesedin- gitmişler. Şu halde, bizim gibi, bu- tik denizi sahillerinden gf'(erek 
~Parmağını keserek yüzüğünü lunduklan yerden kımıldaonyan • cenuba gider. Beoı:rad bu üçüncü 
ıA.. CMuhul) isminde birinin el .. lar oranın ha\'ası nasıl olduğunu parçanın te irine tabi olsaydı, a.. 
~ ay kl anlamak Merle.rse, bu meraklan defa sıcak hlr giineş memleketi 
' ~ an kesilmiş .. ortaya atıl- fazla göriilemez... olurdu. Fakat hu parça oraya 
~· u adam, vücudunun son Beognul Şarki A\Tupa ile Orta tesir etmecliğinden Rooı:rad yine 
l:ıl a kanı dökülUp te son nefesi- A\·nıpanın lllının üzerinde bulun. Balkan memh'!kett halinde kalır. 
ı~:etinceye kadar meydanda öy. dugundan Lıazılan onu Orta. Anu- 7.atf'n l'ugosla\')·a m~rkezlnln t>n 
ti! kaınuştı ... Ehlibeytin eşyaları- pa memleketlt>rlnden saymak is. mühim karaktP.rl Balkan memlt-. 
~a edenler de !birer birer ya terler. Coğrafya bakımından bu keti olnıaktrr. 
ll, birltlıştı. Bu soygunculann hep- arzu pt>k de haksız değildir. Fa. Bundan dolayı orası ne Ort.a 
~Ua er birer çarmıha gerilmişti. kat hava bakımından Orta Avru- AlTUpa kadar sotuk, ne de İtalya 
~ ~ar, ~eskin bıçaklarla bunla- panm iki türlü iklimi vardır. Biri kadar sıcaktır. Bu Nl~an aynıda 
~· .. 1nı diri derilerini yüzmüşler- Almanya ,·e Polonya yaylası deni. src.aklığı va.4'ati altı derece~ir. Fa. 
İli d &.nıı Abbasa ok atanlardan len kısmın l!tlJ.ınİ ki şa .. kta Rus. 
~~ ; ele geçirilmişti. Bu da, hü- yadan n daha ötede Asya.dan ge- kat Mayıstan sonra hemen her ay 
hQ. e konağının duvarları dibinde len antisiklon rüzgarlanna, bir beşer derece yükselerek Temmuz.. 
l1tı,~lrrnıba gerilmi~ .. halk tara • taraftan da Garpta Okan denizin. da yirmi iki derece~i bulur. 
}''trıı Oka tutularak, her taraftan den Pf'len rüzgarlara maruz bu- Boograd Sofyadan daha şimalde 

Sarı Cins 
Patates 

Tükeniyor 
Patates fiyatlannda değişiklik ol. 

mamakla beraber istekli satılmakta. 
dır. Adapazarının san cinsi tükenıni<:: 
gibidir. Beyaz cins daha bir miktar 
kalmıştır. Bunların kilosu 5 . 8 ku. 
ruş arasındadır. Piyasada böylarma 
göre 3,50 kunıştan 12 kıunışa kadar 
patates satılmaktadır. Piyasanın tut
tuğu daha ziyade san patatestir. Bu 
cins Adapazarı, Ordu ve Bursanrn U. 
ludağ taraflarında yetiştirilmekte • 
dir. Piyasaya tnuda"'dan san pata . 
tes gelmiye başlamış ve kilosu 11 - 12 
kuruştan satılmıştır. 

Kuru laıulye fiyatları yükıeldi 
Kuru fasulye fiyatlan kiloda yir. 

mi para yükselmiştir. lki Uç gilnden. 
beri fasulye alıcılan çoğalmı§tır. Bir 
kısım mallar ihraç edilmekte ve bir 
kısım ise müteahhitler tarafmdan top 
!anmaktadır. BilyUk taneliler 13.5, 
küçük taneliler ise 7,5 • 8.5 kuruş a
rasındadır. 

iç ve kabuklu fındıklar 
!ç ve kabuklu ceviz ihracatı niha.. 

yet bulduğundan piyasamızda bir mik 
tar mal kalmıştır. İç cevizler kamı. 

len satılmış ise de kabuklu cevizlerden 
bir kısmı satılamamıştır. Bunların İci. 
losu 9 • 10 kuruş arasındadl?'. 

DONY A PIY ASASI 1 
Almanya ile Yuntnistan arasında 

olan klering münasebatının Yunan 
iktisadiyatı üzerinde ne derecede te. 
sirde bulunduğu tetkik edilmektedir 

!statistiklerden alınan malumata gö 
re, Yunan maddelerinin umumiyet i
tibarile ihracat vaziyetinin memnui
yete değer olduğu ihracattan ve fakat 
Yunanistanın bazı memleketlerde bu-
lunan ve fazla ihracattan mütevellit 
bloke rnatlubatırun bu memleketler -
den ithalatı artırmak için (b~ta Al
manya gelmek Uzere) yapılan teşeb
büslere rağmen, bir türlü tenzil edile
mediği anla.şılmaktadır. 

• 
Lübnan hükümeeti tarafından Filis 

tine yumurta ihracı menedilmiştir ve 
bu memnuiyetin Filistin tarafından 
nazan dikkate alınarak gümrUk dai
relerine bu hususta malümat verilme-
si istenıni§tir. ' 

Bu meyanda A vrıupa pazarlarmda 
Suriye ve Lübnan yumurtalarının v
kalilrle rağbet gördükleri ve yüksek 
fiyat ile satıldıklan kaydedilmekte _ 
dir. 

ZAHiRE 
BORSASI ................ ~---

10. 4 - -19~7 
FIA'.rLAk 

Yumu~ak bufda,. 6 20 6 35 
Sert buiday 6 20 
Arpa Anadol 4 22,5 14 30 
Çavdar S 2,5 S 7,5 
Mısır sar. 4 35 
Tiftik ma.l 130 

Bafda,. 
Arpa 
Çavdar 
Kepek 
Un 
Peynir 
Yapak 
Mısır 

G h U. .N 

G t DEN 

180 
45 
90 
15 
ıs 
ı 
2 

120 

, 

Deri 
Fi afları 

D erl piyaltUt, yükıel
miye bCIJlamııtır. 

ihracatçı tüccarlar, uki 
anlaımalara iıtinaden 
deri göndermiye bQ.fla· 
mıılarJır. Evvelki fiyatın 
dü1üklüğü ile çifti ItlO ku 
ruıa alınan geçi derileri 
son vaziyet üzerine çifti 
185 kuru'a fırlamıştır. 
Koyun derilerinden hava 
kuruıu olanların kiloıu 

45 --- 46 kuruıa kadar ıa· 
tılmaktad ır. 

Piyaıamızcla toplan 
makta olan derilerin mü
him bir kıımı evvelce ya· 
pılan •atışlara karıılık tu· 
tulmakta ve yeniden deri 
toplanmaktadır. Oğlak 

derilerinin henüz piyaıa-
11 açılmamıştır. Eğer ke· 
çi derileri tamamen ihraç 
edilecek olurıa oğlak de
rilerinin yükıek bir piya
ıa ile ıatılman ümitleri 
artmaktadır. Av derileri
nin ihracatı gittikçe azal
mı,tır. Mevıim de geç· 
mek üzere olduğundan 
bu cinı clerilere iıtekli 

müşteri bulunmamakta • 
dır. 

. 

BORSA 

1 

,_ ·~ 
10 .N1S&~ CUx lAR'IESt 

PARALAR 

.. 

Sterlin 
Dolar 
Fransız franıı 
Liret 
Belçika fr&.n&ı 
Drahmi 

lsviçre Fr. 
Leva 
Florin 

616.-
123,
ııı.-
120.-
80.-
18.-

Çekoslovak kro. 
Şilinı 

565.-
20.-
63.-
70.-
21.-
25.-
20.-

Mark 
Zloti 
Pena: o 
Ley 
Dinar 
l"'vec kuronu 
Altm 
Banknot 

21.-
12.-
48.-
30.-

1042,-
250,-

Ç EKLER 

Londra "619,-
Nevyork 0,7891 
Paris 17,65 
Mili.no 15,0032 
Briıkıel 4,6960 
Atina 88,2875 
Cenevre 3,4785 
Sof ya 64,2975 
Amıterdam 1,4452 
Proi 22,7060 
Viyana 4,24 
Madrit 11,4450 
Berlin 1,9773 
VarGova 4,1850 
Budapeote 3,9388 
Bilkreş 108,0775 
Belzrat 34,57 
Yokohama 2,77 
Moskova 24,73 
Stok.holm 3,1337 

620.-
126,
ııı.-
125.-
84.-
22.-

575,-
23.-
66.- ,. 
75.-
23.-
28.-
22.SO 
24.-
14,-
52.-
32.-

1043.-
252,-

620.-
0,7895 

17,62 
14,9790 
<4,6883 

88.1450 
3,4730 

64,1935 
1,4430 

22.6633 
4,2338 

11,4275 
1,9640 
4,1775 
3,9920 

107,9032 
34,5967 

2,7650 
24,73 
3,1286 

~ 

Dünkü muameleler 

• 

iplik 
Sıkıntısı 

Kalmadı 
'Jffaret Odasmm hazırladığı liste. 

ler sayesinde iplik buhranı ya.Ya§ ya. 
vaş kaybol.mıya başlamıştır. Yediku
le fabrikası her hafta 15 balya kadar 
20, 22, 24 numaralı pamuk ipliklerin. 
den dokumacı ve yazmacı esnafına 
vermektedir. Bu miktar ihtiyacı kar. 
şılamıya yetmektedir. Muntazaman 
ve Vekaletin tesbit ettiği fiyat Uzerin. 
den tevziat yapılmaktadır. Diğer nu
maralı ipliklerden en fazla 12 numa. 
ralıya ihtiyaç vardır. Bunların da 
Mersin, Adana, Tarsus fabrikaların. 
dan gelmesi beklenmektedir. 

Ayrıca uyuşturucu maddeler iıihl. 
san tarafından dış memleketlere si
pariş verilmiş olan ipliklerden büyük 
bir parti on ~ gUne kadar gelmiş 

bulunacaktır. Esasen yaza girmek Ü

zere bulunduğumuzdan trikotaj mil. 
esseselerinin pamuk ipliğine ihtiyas. 
lan azalmıştır. Yazlık imalat için de 
kafi miktarda iplik gelmiş bulunaca
ğından iplik sıkıntısı geçmiş olacak. 
tır. 

Sun'i Yun 
İstihsali 
Artıyor 

Dünya piyasalarında ytinün pahalı 
olması sun'i yünün kullanılması için 
bir vaziyet ih,das etmektedir. 

Yün fiyatlan ucuzladığı gibi sun't 
yün aranılmıyacaktır. Son zamanlar. 
da sun'i yün istihsalfltmı teşvik eden 
bir sebep te Almanya ve İtalyanın 

normal zamanlardaki gibi yUn ithal 
edememeleıidiı. MAAmafih, bu iki 
memleketin ancak sun'i yünle iktifa 
edemiyeoekleri tabiidir. 
Almanyanın bu mevsim esnasında 

Avustralya, Yeni Zelanda ve Cenu· 
bi Afrikadan yün satın aldığı malünı. 
dur. Bundan b~ka da Cape'dan 500 
bin sterlinglik yün satın almak için 
anlaştığı gesen hafta bildirilmiştir. 

Sun't yünün tabii ytin gibi sıcak ve 
sağlam ol.mamasına rağmen çabuk 
yapıldığı şüphesizdir. 

Bu meyanda sun'i yün imallt.mın 

ticaretine zarardan fazla faydası ol. 
duğıı kaydedilmektedir. 

Sun'i yünün imalab ve istimall yün 
fiyatlarının yükselmesine mani olu • 
yor ise de bunun nihayet yine yün sa. 
nayiine faydası dokunduğu anlaşıl • 
maktadır. Tabii yün ile sun'i yün ci. 
han pazarlarında rakip vaziyetlerde 
kaldığı takdirde tabit yünün faik ola.. 
cağı muhakkaktır. Şu halde yün 
müstahsillerini meraka dil§ürecek bir 
vaziyet mevcut değildir. 

Yumurta T emizliyen Makine 
Birkaç hafta evvel Polonyada Y~ 

ni bir ~'\ımurta temizleme makinesi 
keşfedilmiş ve yumurta kontrolôrleri 
tarafından memnuniyetle karşılan • 
~t1r. 

Malfım olduğu veçhile ,ihraç edl. 
lecek yumurtalar yıkandıkları takdir. 

Fraruırz frangı düşmekte devam e 
- de evsaflarrnı kaybettikleri, bozulduk 

diyor. Bir İngiliz liram 109,90 frank !arından dolayı temiz olarak seçil • 
olmuştur. Dün Paristen Türk borcu. mektedir. Fakat bu yeni makine va .. 
na dair telgraf gelmemi§tir. Borsa- srtasiyle yumurtalara zivan vermi • 
mızda 21,05 liradan açılan Türk bor. yecek surette temizlemek mUmkün • 
cu 20,85 lirada kapanını§ ve üç bin ka dür. 

',,Ur gibi yağan oklar altında "' yetmişti. lunduğundan pek soğuk bir iklim. olduğu haJde, oradan daha sıcak - Çavdar 

dir. öteki ıkısnn Tuna memleket. tır. 'ofyada bu Nl-;an u ında sı. Arpa 

dar hisse satılmı§tır. Diğer tahvil ve 

!~ hi53elerin fiyatlarmda deği§iklik oL 
.f matlığı gibi muamelesiz geçmi§tir. 

Dükkan Açacak 

~ 
• • Afyon 

Uhtann k"•a.ndıgı" bu bu"'".;~k leri iklimi ki burası, imdiki sii.v- caklık anmk dört olduğu gibi lç fmdık • ""' ".. ı L A R Yalnız Merkez Bankası senetlerine a-
l\! Lt,...tafer, A-"•k m' tikam h1'slerı· lediğimb: iki tiirlü rüzgardan baş. Temmuzda bile Beograddaki dere- D 1 Ş F A T 7 os lıcı r-og"almı..+ B be 1 '1 k 

3 San'atkarlar 
~~ ;ın etm~t~ Ayni zamanda, ka bir de cenuptan ttalyadan ı::;elen C('I) i bulamaz. Bulutlu günler iki :~f~!~; ~lk':~~ul 6:47 Bankası 94 ~i~~a ~ıkS:ıış~r~ l\ er ez Meslekten olmıyan esnaf ve sanat. 
t-~ ~ ha~aıisinde Muhtarın şe - rüzı:arlara maruz olduğ~ndan bu 11ehirde hemen hemen ayni sayıda.. !~:~~Y~n~~~pek g;~~ karların dükkan açamıyacaklan hak. 
~li. e\'kiıni bilsbütün yükselt - üç tiirlii riiz~nn ('Arpıştı~ adeta dır: Bir ;},l içinde 70. Mısır: Londra 4,02 kında verilen haberler, etrafında Ti-

l.{\lht bir harp ~ahası gibidir. Beograd Böyle olduğu halde sıcaklığın ~;,:d~ ~:: 1;ı0a~b~rc 8~;~~ 1 1 ca:ret Oda.siyle Sanayi Birliğinde ma.. 
}ı._'" aı:• İbni Ziyadın, Ömer bin Tuna memlt'lketleri ikliminin kena. Beogradda daha ziyade olntası Fındık L.: Hamburc 83,38 LiMAN HAREKETLERi lumat yoktur. Oda ve Birlik mesleki 
~e\1 Şıtnnıerin, Muhulun ve sair rmda bulunmakla beraber 0 iklim- şüphesiz bu şehirde yüksekliğin ._ - inkişafın artması noktasından bu yol. 
~t ~ 8et'gerdelerinin kesik başla- den de değihllr. ancak UO metre olma.,mdan ileri Dünkü muameleler Bugün Hrnammım gelecek vapur- da alınacak tedbirlerin muvafık ola. 
~l:ı.da Clta göndermişti. Ayni za • Çünkü Boogra.d gerek Rusya.. gelir. Halbuki Sofya 550 metre Zahire borsasında 12 vagon buğ. lar: cağı kanaatindedirler. Ancak tY>yle 
~ b\J. ~Ehlibeyt namına) kazanı- dan, gerek Okan denizinden gelen yüksektedir. day, 2 vagon çavdar ve 4 vagon arpa Saat: 12 GWcemaJ KaraAlenlzden, ehemmiyetli bir i§in ba.şanlabilmest 
lı\lt>la, lı Uytjk zaferi de birer mek- büyük rii1..garlara kapalıdır. Yu. Bu fark lnsanlann üzerine de müvaridatı Uzerinde muamele olmuş. 8 Kemal Ayvalıktan. için muhtelif sanat mekteplerinin a-
b~ de,eın ~Muahmmet Hanife) ye go- Sl&\')'&nm ht-men hepsi, hava tesir ede-r. Alçak, ıcak iklimde tur. Buğday fiyatlarında değişiklik Bugün limannruzda.n gidecek va. çılması ve hatta çırak mektepleri ıle 

\.Zll.beCliicaz halifesi - Abdullah bakımından ltalya<lan gelen riiz.. NIJ'anlar daha alçak gönüllü olmamı§, fakat sert buğdaylar biraz purlar: çırak yetiştirilmesi lazım geldiği \re 
t~""llh Yr) e bildirmişti. girlann t~irl altım1adır. İtalya- olurar. Kanlan da daha sıcak olur gevşek satılmıştır. Çavdar, arpa, mı- Saat: 12 Erzurum Karadenlze, bu mUesseseler açılmadıkça bu isin 

el~ ~et aHnüe, gerek bu za.- nm şimalinde Geno,·a körfezin den \'e kendilerini lıerke8e daha ziyade sır ve kuşyemi ayni fiyatlarda kal. 9,30 Uğur İznıite, 8,,80 Kocaeli !la- pratik bir netice veremiyeceği söylen. 
________ P_e_P_~eıc ___ , _Ir_ ak...;..;...l ...;..;...ta __ <~E~h~li=--· ......:....~k~o~o~an=-.:..ııt;·ııaa.1a~r~lar~~Y~u;g,.;;.o~sl~a~\J~B~J:!l!'.-.....-..i---=~se---'ü_l_r_ir_ler__; •. ~. ---------------------------~m---ış~b-r_. ________________________ ~da~n-y_a~y-a......,9_T~a=w.....-~.-..~1Wııı.t .... ~~~--a..-ektedir ____________________ ___. 
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Başvekil Dün 
Belarada Gitti 

A•ker Başvekile •elam re•mini ifa ediyor 

(Başı 1 incide) f 
• • . . ya Konsolosu ve konsoloshane me. 

rnernleketımlz eflmn umumıyesınde 1 ülk" k ri dl" ·caı Ü ;-... 
1 1 1 

d . m'Ur an, m ı, as e , a ı rı _ 
yanıttı~,. l tes r o erecedir ki ha.. . •t ın· u eJ İnh: • • nıversı e, m ı m esses er, ısar-
tırası halii canlıdır. 1 ktö d" kt·· 1 · Cü"mh · ar re r ve ıre or en, urı. 

Yugoslavya devlet ada.mlarmm t Halk Parti" · Um ili · .ıu. . . . ye sı m ess en ve yı.= 
yüksek mezıyetleri bizde daıma tak. ek ~ taraf d gur~ lan. 
d" edil . b .. yUk bir •t· 1 s memU11 ar m an u 
ır mış ve u ı ımat te - mıştrr. 

kin etmiştir. • 
Naibi Saltanat Altes Prens Paul'e Yugoılav Elçisinin Gazetemıze 

§ahsan saygılarnnı arzedebilece. beyanatı 
ğimden bilhassa bUyük ,ere! ve sa.a. Yugoslavyanın Ankara Elçisi Bay 
det duyuvorum. Branko Lazareviç dün hareketinden 
Dostça konuşmak için gidiyoruz evvel istasyonda kendisile görüşen 

Ben ve arkadaşım Hariciye Vekili bir muha.rririmize demiştir ki: 
"- Muhterem Başvekiliniz tsmet Dr. B. Ara.s, Yugoslavyaya içten ve 

İnönü ve Hariciye Vekili Doktor B. dostça konuşnrya gidiyoruz. 
Tevfik Rüştü Arasla birlikte fnemleTürkiye ve Yugoslavya Balkan 
ketime gidişim pek tabii ki, ben çok 

misakının başlangıcrndanbeıi en sa. 
sevindirmektedir. 

dık azalarmdan bulunmuşlar ve her 
fırsatta Balkan misakının takviyesi Bu seyahat, esasen çok dostane o-

lan Türkiye - Yugoslavya dostluğu· 
için çalışmışlardır. nu bir kat daha takviye edecektir. 

Bugünkü vaziyetler içinde Balkan Türk - Yugoslavya dostluğu dost
misakı, Avrupa için her zaman kin. 

lukların en samimisi ve en kardeşçe-
den kıymetli olan sulhtin e5M teşek. sidir. Biltiln Yugoslav hUkümeti ve 
iküllerinden biri olmuştur. milleti, Türkiye Başvekilini ve Ha

U.mumiyetle Balkan misakT azası 
~iye Vekilini büyük bir samimiyet 

ve hususile Türkiye • Yugoslavya ve sabırsızlıkla beklemektedir. 1s -
mUnasebatmm beynelmilel anlaşma met lnönünün Yugoslavyadaki ika· 
ve aklıselimin en esaslı rükünlerin • met mUddeti, bütün Yugoslavlar için 
den olduğunu a<;ık<;a göstercce~z. 

~r bet:rr"-'"' o\R.ca\d:ır_ 
Bugün ııe yarın Hariciye Vekaleti Vekili 

' Tilr1dye ve Yugoslavyanm Avru • Ankara, 10 (TAN} _Maliye Ve-
pa sulhUnü halde korumak ve atide kilimizle birlikte Belgrada gitmekte 
onu tehdit edecek hadisata karşı koy olan Hariciye Vekili Bay Aras dö _ 
mak uğrunda değerli hizmet sarfet. nUnciye kadar Hariciye Vekii.letine 
tiklerine kaniiz. Bav Şükrü Saracoğlu vekalet ede -

Beynelmilel sahadaki nüfuzumuzu, cektir. 
olduğı.ından faz.la görmek istemiyo. 
nız. Fakat tevazuumuz istihkar edil. 
memelidir. ' 

Açrk sözlülUğümUz. dilrUstlilğü • 
müz ve bilhassa mUnasebetlerlmiz 
her t.ürlU ~ıuiniyetten varestedir. 

Bu itibarla kendimizde mUşterek 

siyasetimizden mUftehtr olmak hak. 
kını görmemiz kolay anlaşılır. 

Vasıtanızla dost Yu~oslav matbu. 
atından büyük Yugoslav milleti nez
dinde Türk milletinin en sa.mimi his. 
giyatmm tercUmanı olmasmt rica e. 
derim. Yugoslav matbuatı, Türk ef. 
kan umumiyesinde layık olduğu mev 
idi bihakkın ihraz etmiştir. 

Doıt memleket matbuatı 
' 'Avrupa sulhü ve Balkanlılar ara. 
emda teşriki me.sai lehine daima ça. 
lrşmayı bilmiş olan dost memleket 
matbuatının vatanperverlik ve du • 
rendişliğinl daima takdir ettik. Her 
iki taraf matbuatmm kendıliı?inden 

biri.birini anlayışı iki memleketin 
milli işlerine ve mUşterek davalarma 
her vaıkit faydalı olmuştur. 

Çokta.nberi içimde güzel mUttefik 
memleketi ziyaret etmek arzusu var· 
dı. Bu.~n bu arzumun tahakkukun. 
dan dolayı duyduğum zevk ve heye • 
can kolay anlaşılır. 

Kardeş ve müttefik milletin en 11a· 

rnimt saadet ve taalf temQ11nilerimizi 
kabul etmesini dilerim . ., - lngiliz ıelaret konağında 

Başvekil İsmet lnönfr ve Hariciye 
Vekilimiz Doktor B. Rüştü Ara~ dün 
akşam, İngiltere Büyük Elçisi Sir 
Persi Loren'in İngiliz Sefaret kona. 
ğmda şereflerine verdiği bir Kokteyl 
partisine icabet etmişlerdir. BaşvekL 
limiz, buradan ayrıldıktan sonra 
Doktor B. Tevfik Rüştü Arasla bir
nrte Sirkeci garına gelmişler ve gece 
9,45 te kalkan ekspresle doet Yugos. 
Javyanm hükfunet merkezine hare. 
ket etmişlerdir. Yugoslavyanm An • 
kıra Elçisi B. Lazareviç te ayni 
tr{'nle Belgrada gitmiştir. 

Başvekil istasyonda lstanbtil Va • 
lisi Harp Akademisi ve 1stanbud Ku. 
m~danlan, İngiliz BUyük Elçisi Sir 
Percy Loram, İngiliz Sefareti Ataşe 
Kommersiyali Albay Woods, İtalya 
llUyUk Elçisi Sinyor Galli, Yugoslav-

Londra eSyahati 

Ne Zaman? 
Aldığımız malumata göre, Ba.şve • 

kil İsmet tnönU Belgrad seyahatin. 
den döndükten sonra İngiltere Kra -
lmın taç giyme mera.c;iminde bulun -
mak üzere 25 Nisanda şehrimi1..den 
hareket edecektir. İsmet lnönünün 
Ege ile lngiltereye .gitmesi kuvvetle 
muhtemeldir. &-ışvekile refakat ede. 
oek Kocatepe torpitosu hazırlıklara 
başlamıştır. Koca.tepe 1ngilterede 
harp gemileri arasında yapılacak ba
zı yan~ıara da iştirak edecektir. Bah 
riyelilerlmiz de bütiln dev1~ bahriy~
lileri arasında yapılacak fılika ve dı· 
ğer müsabakalara gireceklrrdir. 

\ 7Çek meb'uslarının Belgrat 
Ziyaretleri 

Belgrat. 10 (Tan) - Çekoslovak
ya parllmentosu azaları •. mayısta 
Belgradr ziyaret edeceklerdır. Bu zi
yaret mUnasebetile, Küç~k .~.ntant 
parlamentoları arasında~i ~ırlıgın ~~r 
ınlmadığını anlatacak büyük t:zahfi. 
rat yapılacaktır. Antant parl~men
tolan birliğinin gelecek l!!enekı nU -
ma.yişli toplantısı Bükreşte olacak-

tır. 

Kaliforniyada Büyük 

)'tava Manevrası 

Nevyork, 10 (A.A.} - Yeni hava 
malzem~lnin tecrübesi için Kalifor. 
niyada yapılacak olan manevralara 
iştirak etmek Uzere mayısın 1 inden 
31 ine kadar Amerika hava kuvvet
leri 244 tayyare ve 2.500 tayyareci 
toplıyaca klardır. 

Kömür Sergisi ve Ten zil atlı 
Tren Tarifesi 

Ankara, 10 (TAN) - 23 Nisanda 
açılacak olan Ankara beynelmilel kö. 
mür ııergisi mUnasebetiyle Devlet 
Demiryollan tenzilatlı tarifeler hazır

lamıştır. Sergiye eşya görulereceklerle 
gelecekler için 23 Mayısa kadar, dö. 
necekler için de 23 Hazlrarıa kadar bu 
tarifeler tatbik olunacaktır. 

ı·:······················ı 

f Cenevreye ı 
Gidecek 
Heyetimiz 

(Başı 1 incide) 

yasi müsteşarı Bay Nu
man Rilat M enemencioğ

, lu, Sıvaı Meb'uıu Necmet 
tin Sadık, Siycual Bilgi· 
ler Okulu Hukuku Düvel 

İ Profesörü Bay Etem Me· 
t nemencioğlu, Oniver•ite 
1 Hukuku Eıcuiye Prolesö· 
•ı ~ü Fuat, Adliye Vekaleti J 

hukuk işleri umum müclü· i 
rü Şina•i, Yarbay Bay Sa- t i lahattin, lıtanbul Merkez ı 

ı Bankaaı direktör muavini ı 
J Bay Nazif, Hariciye Ve • 
İ kaleti hukuk müşavir mu-
t avini Bay Fatin, Mü1avir 
J ve Elçilik katibi Bay Ab-
• clullah, Cemil ve Mu-

i hittin .. . . ....................... : 
Prens Niko!a 
haklarından 
feragat etti 

(Başı 1 incide) 
beş sene geçtiği halde, bu izdivacı U· 

mumi ve resmi hareketlerile bir em
rivaki halinde cebren kabul ettirmek 
ve hukuken tanıtmak istemiştir. 

Hükumet, Prense geçen ayın iki -
sinde bir mektup göndererek bu va· 
ziyetin devam edemiyeceğini kendisi 
ne hatırlatmış, ya izdivaçtan, yahut 
ta krallık aile.si azası hukuk ve imtİ· 

yazlarından birisini tercih etmesini 
istemiştir. Hükumet, krala verdiği 
raporda, bu teşebbüslerin de netice
•iz ..ka.ldığını ıta.yactmlştir. 

Kat'i karar verildi 

Kral tarafından niyabet meclisine 
havale edilen bu rapor tetkik olun • 
muş, meclis, Prensin izdivaçtan vaz
geçmemek yolundaki sarsılmaz ka • 
rarını teyit etmek üzere 9 nisanda 
krala ve başvekile gönderdiği mek
tuplardaki beyanatını senet ittihaz 
eylemiştir. 

Mecli8, kat'i kararını vermiştir. Sa 
ray nizamlarına muhalif olarak ev
lenen ve karısını boşamak istemiyen 
Prens Nikola, hukukan tahtta bulu
nan aileye mensup olmaktan çıkmış. 
bütün hak ve imtiyazlarını kaybet
mi ir. 

1.0000 asinin 
ricat hattı kesildi 

(Başı 1 incide) 
caklardır. İspanyaya giden ticaret 
gemilerini himaye için tedbirler alı

nacaktır. V- 25, ve U-29 numaralı 
tahtelbahirler, Alman mrntakasındıi 

• kontrole iştirak ve Alman ticaret ge-
milerini himaye için İspanyaya hare
ket etmişlerdir. 

Portekiz hükumeti de ademi mü
dahaleye iştirak eden devletler tara
fından kabul edilen tedbirlere ait ka
rarnamenin metnini neşretmiş, ka -
rarnamenin hangi tarihten itibaren 
tatbik edileceği daha sonra Bahriye 
Nazın tarafından bildirilecektir. 

10 milyon Franklık ıilah 
Paris, 10 (A.A.) - Matin gazetesi, 

Cenevreden haber verildiğine göre, 
ispanya için Rosenbaum isminde bir 
avukatm delaletile 10 milyon İsviç
re frangı kıYnıetinde silfı.h satın alın
mıştır. 

Bu satış, İspanyada muha.sematın 
ba.şlangıcrndanberi vukubulan 'o 
mühim kaçakçılık hS..1isesidir. 

Maliye Tayinleri 

Ankara, 10 (TAN) - Trabzon aef
terdarı Yekta, Maliye Vekaleti vari. 
at şube müdürlüğüne, ayni şube mü. 

tiürU Reşat Trabzon defterdarlığına 
Tarsus avukatlarından Niyazi Mali
ve Vekaleti milli emlak takip amirli. 
~ine. gümrük ve inhişarlar vekaleti 
tetkik işleri müdUr muavini Kadri 
Emre Maliye Vekaleti İzmir tahsilat 
mildürlüğüne tayin edilmiştir. 

Cenllpt; Yeni 
Tedbirler 

Profesör 
A. Navill'in 
Cenazesi 

(Başı 1 incide) 
B. Rüştü Araı, 8. Ponso ile 

• ile görüştü 
Hariciye Vekili Doktor B. Tevfik 

Rüştü Aras, dün Perapalasta İtalya. 
nın Ankara Büyük Elçisi B. Galli ile 
Fransız Büyük Elçisi B. Pooso'yu 
kabul ederek kendilerile uzun mtid. 
det görüşmü.~tür. Hariciye Veık:"! • 
mizle B. Ponso'nun mülakatı esna _ 
smda Hariciye Vekaleti siyasi müs • 
teşan B. Numan Rüat Mencmenci
oğlu da bir müddet bulunmuştur. 
Fransız Büyük El<;isi B. Ponso, 

mUlakattan sonra kendisile görüşen 
gazetecilere şunları söylemiştir: 

"- Size fazla bir şey söyliycmiye. 
ceğim .için çok müteessirim. Cenup. 
ta.ki hudut meseleleri hakkında he • 
nüz bir malumatım yoktur. Suriye. 
de Fransız kuvvetlerinin manevralar 
yaptığı ha.vadisine de ben inanmak 
istemiyorum. Bu sabah geldiğim için 
hiçbir şeyden malümattar değilim. 

Ben Türk • Fransız dostluğunun 

Montrö Konferansında olduğu gibi, 
samimi bir şekil almasını temenni 
ediyor ve bunun içın çalışıyorum. 

Türk _ I<'ransız noktai nazarları 

telif edilecek ve herhalde? dostluğu
muz, bu işte bir talihsizliğe uğra. 

mıyacaktır.,, 

Cebeliclürüz iıyanı nasıl 
hazırlanmış? 

"Elkabes,, gazetesi, 1 Nisan 937 
tarihli nüshasında dikkate değer bir 
makale ne§retmiştir. Bu makale Ce. 
belidüruz isyanının Fransızlar 

tarafından nasıl ve ne maksatla ha
zırlanmış olduğunu açli\ça ifade et • 
mektedir. Yazıyı aynen neşrediyo

ruz: 
"- Bu..~ün Cebelidüruzda kim ha

kimdir? Fransa mr Suriye mi, At. 
rru?Jar mı? Son t-")plantı, bir isyan 
başlangıcı ve hükumetlere meydan 
okumadır. Bu tç>plantıda. verilu ka. 
rarlar: 

1 - Suriyeli muhafızı reddedip 
yerine Emir Hasan Elatra~m tayini. 

2 - Cebelidüruzun idari ve mali 
istiklalini muhafaza. 

3 - Cebelde bulunduğu müddet 
için Suriyeli muhafızdan sarfiyat he. 
sabı istenilmesi. .. 

ETY'ir Hasan Elatraşm Ammanda 
Dürzü menfileri reislerin nasihatini 
alrp döndükten sonra, CebeHdüruz 
hadisesinin kapandığım zannetmiş. 
hükumetten intihabatr ilan etmesini 
istemi~tik Fakat son gelen haber • 
ler, Emir Hasanın burada bir toplan. 
tı yaptığını, burada nutuklar veril. 
diJ?ini ve nümayiş için havaya ateş 
edildiğini, nihayet yukarıda yazdığı. 
mız kararların verildiğini bildirmek. 
tedir. 

Bu. CebeltdUnızun silahlı bir i~ya. 
nı demektir. Buna karşı Fransa ken. 
disinl bitaraf addediyor. Suriye ise 
isyanı bastıracRk kuvvete malik de. 
ğil. .. Cebeldeki Suriye taraftarları da 
telgraf ve mazbata yapmaktan ileri 
~itmivor1ar. Kendimizi aldatmıva. 
ıım. Va7jyet tamamile böyledir. Su -
riye. orduyıu henUz Fransadan tes • 
lim almadı. Binaenaleyh bu işte Su
riyenin gayret etmesini istemek te 
haklı olmaz. 

lıyana kar~ı bitaraflığın manası 
Suriyenin me.şru hakimiyetine ya~ 

pılan bu isyana karşı Fransanm bi -
taraflığt ne demektir? Reddedilen 
muhafız, bir Fransrz olsaydr, acaba 
yine böyle mi yapacaktı? Cebel, yir. 
mi senedenberi Fransanm idaresin • 
de idi. :Muahede ile ve komiserliğin 
emri ile, Suriye idaresine verildi. Su. 
riye bir muhafız tayin etti. İşte hepsi 
bundan ibaret. 

Fransa, Cebelde ordusu, mliste
şarlan ve istihbar~t subaylarile kal. 
dı. Şimdi Cebelde olan bir isyanı, Su. 
riyeye bırakmanın n~adar doğru 
olduğunu kryas ediniz. Fransa. isya
nı bastırmaz..c;a, Suriye, hiçbir şey 
yapamaz. Bu nasıl dostluk, nasıl mu_ 
ahede ... Mandater iken Fransa, her. 
hangi bir Suriye isyanı karşısında 
böyle mi yapıyordu? Şeyh Taç hüku
metine karşr yapılan her harekette 
vollan makineli tüfeklerle, tanklarla 
durdurmuyor mu idi? Şeyh Taç hü. 
kümeti. tanksız, ordusuz idi de şim
diki hükumet tanklı ordulu mu bu. 
lunuyor? 

Fransanm Suriye '-e LUbnandaki 
siyasi vaziyeti ayni iken, Suriye bir
liğini isti yen Trablusşama geçenler. 

de neden ordusunu indirdi ve maki. 
neli tüfekleri kurdu? Orada böyle ol
duğu haJde, Fransa, Cebe:Iidüruzda 
neden ayni şeyi yapmıyor? I 
"- Öğrenmek istediğimiz şudur: 
Cebelidüruzda, bugün hikim kim. 

dir? Fransa nu, öyle ise vazifesini 
yapsın. 

isyan ve komiıerin seyahati 
Suriye hükumeti elinde kağıda ya. 

zıtı bir kanunu esasi ile ne olacağını 
Allahtan başka kimse bilmiyen mu· 
ahededen başka bir şey yoktur. Eğer 
Atraşlar ise, biz, yalnız Cebelidü. 
ruzda. değil , bütün memlMette bir 
suikast karşısında bulunuyoruz, de. 
mektir. 

Suriye hükUmeti CebclidUruzda 
müsellah bir isyanla başbaşa kalmış 
iken, komiser, Bağdada gidiyor: 
Şamdaki mümessili Tahranda gezi
yor ve Cebelidüruzdaki mümessili 
ise alelacele Musula seyahat ediyor. 

Bunların vekilleri de bitaraf kalı
yorlar. Böylece, Atraşlar da bildik • 
Jeri gibi cirit oynuyorlar. Herkes te 
Suriye ile Fransa arasında muahede 
var biliyor, Cebelidüruzu Suriyeye 
tabi zannediyor. 

Yugoslav 
Gazeteleri 

<Başı 3 UncUde) 
hiçbir şeyden korkmaz. 
Türkiye ile Yugoslavya ayrı ayn 

Yürüyemez 
Yugoslavya ve Türkiye, ayn ayn 

yilrüyemez ve yürümemelidir. Çlinkü 
böyle bir tarzı hareket, hem kendi • 
lcri için, hem Balkan sulhü için hem 
de Avrupa sulbü için çok fena ola -
caktır. Bu sebepten, yalmz kendi 
menfaatlerimiz değil, fakat ayni za. 
manda umumi Balkan menfaatleri 
ve bunlard_an daha az olmıyan Avru. 
P" ~enfaatleri, Türkiyeyi ve bizi, 
bı ,ı!{ meselelerde müşterek surette 
harekette bulunmıya Balkanik ve 
Avrupai bir :işbirliği yapmıya icbar 
n:iiyor ki, bütün bu işlerdeki müvazi 
faaliyetimiz, yalnız komşularımıza 
değil, f : t bütün komşularrmızm 

komşularına da çok güzel avantaj
lar getirmektedir. 

Araıın Milano mülakatı 
Doktor B. Arasın ~füano seyahati, 

bütün Bali.an Antantına büyük avan 
tajlar getirmiştir. Bu Antant, sulhün 
teşkilatlandmlmasına ait bütUn me. 
selelerle Balkanların emniyetini ala
kadar eden bütün meselelerde, her 
zaman, fevkalade bir tesanUt ve iti
mat zihniyeti göstermiştir. 

Büyük Şefe hayranlık 
Yugoslavya, İsmet lnönünün şah. 

sında, entellektüel faaliyet sahaları. 

nın hepsinin ırkının yüksek bir mil· 
messili olan büyUk zekayı. harpte ce. 
sur ve kahramanı, sulhte büyük ida. 
reci uz yapıcıyı, bütün hareketlerin. 
de milli bir şefi, her zaman vaziyete 
hakim ve her ?.aman milletinin men
faatlerini müdrik bulunan ve herkes 
için örnek teşkil eden faal işçiyi se

lamlar. 
Biz, lsmet lnönü'nün şahsmda, bil. 

yük tcşkilatçıya ve modern Türkiye. 
nin dahi yapıcısı milli şefi Kama] 
Atatürktin çok kıymetli arkadaşına 

8. A. Navill 

İstanbul Üniversitesi hayvanat 
Prof. Andre Navill'in cenaze meras1• 
mi yann saat 10 da Süleymaniye 131• 
oloji enstitüsünde yapılacaktır. ...... , ... ,...,. ___ .,...,==---
(,_ Askerlik ışleri 

316 - 332 Doğumlulara ~ 

Beşiktaş Askerlik Şubesinden: 
1 - 937 Nisan celbinde 316 ilfı. 332 

doğumlulara kadar deniz eratıııtll 
toplanma gtinil 16 Nisan 937 olup ~ 
deli nakdi vereceklerin 15 Nisan 93 
akşamına kadar müracaatları. 

2 - Piyade 316 lla 329 dahil, ırıU. 
zika _ 330 dahil, jandarma ve gümı-01< 
331 dahildir. Toplanma günleri 2~ 
Nisan 937 olup bu sınıflardan bedel 
nakdi verecekler 20 Nisan 937 ak§B
mrna kadar mUracaatlan. 

3 - Celbe tabi bu eratın tot>' 
!anma gününde şubeye müracaat e~ 
miyenler bakaya tanılacak ve c2s50) 
sayılı kan'Un ahkamına tabi tutula
caklardır. 

• 
Mektebe Gitmiyen Kısa 

Hi:unetliler 
Üsküdar Askerlik Şubesinden: 
1-Krsa hizmet şeraitini kaza.nııı~ 

henüz yedek subay okuluna gönderi'· 
memi§ erler askeri ehliyetlerini };il 

yıt ettirmek Uzerc şubeye gelecekle!• 
dir. 

2 - Askerl ehlivetnamesi olmı~ 
kısa hizmetliler 1 iıayıs 937 de J!lelC 
tepte bulunacakla~dan burada bıl
lunanların 937 Nisanının 26 sın.da ~ 
beye gelmeleri. 

3 - Taşrada bulunanların bulufl' 
dukları mahallin askerlik subeleriııe 
h'..ı tarihe kadar müracaatla elleriJ1 • 
d~ki nüfus cüzdanlarında yazılı, Jll3" 
halle kaydına göre künvelerini ynı • 
dırarak sevke hazır bulunmaları ve 
bulundukları yerleri şubeye bildir • 
meleri ilan olunur. 

Fransızca, İngilizce Ders 

Pratik usullerle mekteplilere .pi11j 
de 2 - 3 saat ders verilir. '!\fatmaıe 
rümuzilP ~?etPve mllrnrant. 
==ıı:====================~= 
hayranız. Biz, İsmet lnönü'nün şall' 
sında, bugünkü insaniyetin iyi nısJlll
da milliyetperverlik için \'e şahsi şe• 
ref ve cesaret fikrinin tam yeriııde 
tatbiki için en güzel birer nıisaJe 
medyun bulunduğu bu büyük adaJ!ll1' 
birinci iş arkadaşını selıi.mlıyortıZ· 

Denizyolları işletmesi 

Direktörlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ortaköyde Denizyolları lşletmesi KöınOt 

deposunda Rırtımın •bitirilmesi. Keşif .bedeli "7165,00,, yedi bin yüz aıtııııl 
beş liradır. 

2 - Bu işe ait e'Ttlk şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni şartname, 
D - Keşif cetveli, 

• E - Proje. 
Talipler bu işe ait evrakı ":S.00,. be, lira mukabilinde Denizyoııarı rş• 

letmesi veznesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 27 nisan 937 salı günU saat 14 te Topanede Denizyollııfl 

Levazım Şefliğinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. t 
5 - Eksiltmeye girebilmek için "538,. beş yüz otuz sekiz lira muv~ldttıe 

teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesika.lan haiz olup eksıJtJJl 
zarfının ir,erisinc koyması şarttır. 

A - Rıhtım ve deniz içinde inşaat yaptığına dair resmi vesaik. tt' 
6 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı gUn ve saatten yıı.rı rı 

saat evveline kadar kabul edilir. Poı tada vaki olacak gecikmeler naıs 
itibara alınmaz. (2019). 
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San'atkdr $adi 

Güze Ur anın En Meşhur 
12· Yıl 

Tekrar 
Sonra 

Sahnede 
Ad t_eri ve 
~ğlenceleri 
U lkeınizin güney sınırıllda, çelikten bir 

b· kale gibi yükselen tarihi Urfa, ~irin 
ır YUrt Parçasıdır. 
"Altın başaklı engin ovalarilc, çimenli sutlarda 
Jayııan sUrUl · ı b ~l 
rı d'" . erıy e, kınalı tepeleri kaphyan ag a-
l~· Uzlukleri zümrUtliyen bahçeleri, efsanevi gül-

dı.~/Yle, sağlam havası, parlak seması ve ecdat ya
y ~n ol~n iı.detlerile bu belde her bakımdan cana 
a ın bır diyardır. 

bit~P.rak ~ok bereketli olduğundan Urünler ucuz, 
tis· ~ı geçım de o nisbette kolaydır. Halkın ekse
k ının babadan kalma ve kendilerini geçindirecek 
tadar mülkleri vardır. Bu itibarla ta eskidenberi 
~~lu bir hayat endişesi görmedikleri için oldukça 

~t: neşeli ve temiz bir hayat yaşarlar. 
Şll}CiriUer, a~·lar, atlı gezintiler, kır eğlenceleri, ~ı 
ğu (Sıra) dıye adlanan toplantılar, yığnaklar. du
:tı nler, bayramlar Urfalılara hoş vakit geçirten ay 

aYrı birer mevzudur. 

~ 
J:> ~z~r gUnU meşhur (Urfa atlar) ile yapıl~. 

Wlt cıntıer, çok eğlencelidir. Büyük ku-
l~ l>'canı isteyen herkes hem hava almak, hem de 
<Cır·ır Cün geçirmek maksadile 
h b_ıt Meydanı)na toplanır. Nam.. 

ııı· . 
geııç1 ıc~er.in heyacanlı yarışlarını, beııu erın yiğitçe cirit atışlarım, 
cı:aıı ~ ı:ocuk denecek kadar küçUk 
tıı ~ evesliJerin hünerli oyunları,-
~Yl'ederler. 

'Uı Zamanlarda Urfa Halkevl, 
i:o~ 8~run bUyUk ehemmiyetini 
bitıııı llUnde tutarak, Uyelerine (ata 
?ııak)ek,. a.t beslemek, attan anla -
Üıııi Cibı çeşit konular üzerinde 
j~hı ve teknik bilgi kazandırmak 
~ suvllli subayları ve doktorlar 
gezin~~dan konf~anslar verdirmiş, 
k1Ynı :r tertip etmiştir. Esasen 
?litı ~Uı bir doktor olan Halkevi
f er ~etU başkanı Bay Muzaf -
ta~ e\1in bUtün kollarını halka a
~ed derecede faydalı olmağa sev-

erke 
t: v n, modern sporun yayılma 
bir e SeVilmesi yolunda hararetli 
<lir. Şevk ve gayret göstermekte -

l\.ı1t 

~ lJ ~~da kır alemleri çok ori-

hd Jınaldir. Erkekler daha z.i- Bugün kurtuluş yıldönümünü kutluyan giizcl Uda e Pazar .. ı . .. 
€lıı" gun erı olmak uzere 
titıd" grup kırlara çıkarlar. önle •

1 
t••••••••Y•·a-z•a•n·: . .._..__f 

da k~flınenli alanlar, yakınların- ; 
l'a ak ıklar, kuyular, sarnıçlar ve- ı 
~el'le ~.sular bulunan kır eğlence : H ·Re .tet t 
)Uk ~· ınsanın üzerinde Meta bU- • / C ... 
l:l~ t ır bayram tesiri bırakır. ı ı 
leı-. rn al'aftan Çeşit çalgılar, türkü- ı Danışık 

1
. 

~ atıiler ve hoyratlar duyulur. : 

c~~~1~ı:nı ezelden, : .............. ' ................ ...... _ 
lıııc~d' reçnıez güzelden. S .. 
tc"nıi un ayrılık var renleri için yapılmaz. unnet için, 
Gib~'Ydinı ezelden.. gurbetten dönen bir kimse için, u-

lel'diı- ılerj en çok söylenen tUrkU - zun zaman çocuk yap~.~.~yan bir 

~lrd ailenin çocuğu olunca dug_un yap _ 
len g la, bUyUk kUçUk herkeste iç- mak adettir. Ancak, hangı maksat 
~iın~ en b~. canlılık ve neşe ha - la yapılırsa yapılsın, hepsi ayni 
~lalar · :Su ıtıbarla birçok güzel ra karakteri taşırlar. Yal~~z evlenme 
~e dö~e~~Usal ~Yllnlar oynanır. Şeb düğünleri da.ha uz.un surer. . 

a ı.ığu en bıle yankılar ufuklar- B • d tler uzerınde fazla tafsı-
ten .,a~ldıyan bu tabii koroların ı·t u ~. e ek uzun bir folklor işi-
'11- ., gzn l a a gınşm . .. ·~ç Ve he eri, insana derin bir se- dir. Yukaııki birkaç satır genış _ ul-

b",.., cyecan verir. k . d k' illerde, atalar armaga-v~CJ 11.r emız e ı b" • 
.............._-,,LER ını sevimli adetlerden _ır çog~nun 

•N ~ henüz yaşamakta oldugunu goste-
eşeli bir h t riyor. 

y aya m ve !!os- Ankara 0
lan dUi>i~l şuurun en güzel ifadesi 

t:ı1..1nle H. Refet TANIŞIK ~nı~ evlenme tö • = 

~UrtırUk Muha'aza Genel Komutanlığı lstanbul 
d.tınaı 
ı, ,_ nıa Kom syonundan : 
~ '-llgiliı k s kalem yedek t'çaıaı-ı Yapısı açık deniz motörü için satın almaca 
~ n 16 4 ğ pılacaktır. -..... l' ' • 1937 cuma günü saat 15 te pazarlı ı ya 
a '- Ş ~Inlanan tutarı 2134 liradır. 

~ {' lst~arnesı komisyondadır. 
•llıtıttı. han ı~e~n 161 liralık ilk teminat mektuplarile Gala.tada Çinili 

bırıncı kattaki komisyona gelmeler. (2002). 

ıı,~dana Belediye Riyasetinden : 1~lt l!<>Cdi~ernıı . ya iki ton-
1\i&.1. ltaıt ·u 1

t.f aiye işlerinde kullanılmak üzere bir buçuk ve 
1 

aktır 
l\ad ., PU-.. ·· a mac · lltlı;.rı • uıe ve yangın söndürme tertibatlı a.razoz 

n teklif yapmaları ilan olunur. (2021). 

Konya asliye hukuk hakimliğin· 
den: Hazinei maliyeye izafetle Kon
ya hazine vekili avukat Mümtaz A· 
taman tarafından Konyada jandar
ma kumandanı binbaşı Niyazi ve 
Yozgatta mütekait jandarma kay
makamı 241 sicil numaralı Ali Rıza 
ve Kırşehirde jandarma hesap me : 
muru 1891 sicil numaralı Emin ve Lı 
ce kazasında jandarma binbaşısı 

2598 sicil numaralı Salih ve Burdur
da jandarma birinci mUlazimi 3191 
sicil numaralı Ahmet Hamdi ve Sa
vurda sekizinci jandarma alayında 
2657 sicil numaralı yüzbaşı Cevat a
leyhlerine: Müddeaaleyhler vazifele

rlııdeibmal ve terahi göstermeleri 
neticesinde dava arzuhalinde müfre
dat ve 'kıymetleri yazılı ceman 22~l 
lira 70 kuruş kıymetinde muhtelıf 
eşyayı askeriyenin ziyaı~a sebebiye~ 
vermiş olduklarından bılmuhakem 
meblag~ ı müddeabih 2271 lira 70 ku: 

.. etı ruşun masarifi muhakeme ve ucr 
vekaletle birlikte müddeaaleyhlerden 
müte'selsilen tahsiline karar verilme
si hakkında ikame olunan dava Uze

rine müddealeyhlerden jandarma 
hesap memuru Emin ve jandarma 

binbaşısı Salih ve jandarma birinci 

mUlazimi Aqptet Hamdi ve jandarma 
yüzbaşısı Ccvada tebliğ olunmak ü
zere gönderilen dava arzuhali suret
leri, mumaileyhimin ikametgahları 
meçhul olduğu meşruhatile tebliğsiz 
olarak geri çevrilmiş ve bittalep bun 
lar hakkında ilfınen tebligat icrasına 
mahkemece karar verilmiş olduğun
dan ilan tarihinden itibaren on gün 
içinde müddeaaleyhlerden mumailey: 
him Emin ve Salih ve Ahmet Hamdı 
ve Cevadın esas davaya cevap ver
meleri lüzumu ve cevap vermedikle
ri takdirde muhakeme günü tayin e-

B ·· ük ıan'atkar Şadinin Yetilay menfaatine bir temsil ve-
uy d' 1 b"'tü 1 receğini bildiren duvar afitleri ve hava ıs er, u n •· 

tanbulu büyük bir sevinç içinde bıraktı. . . . 
· · .. b b y• lan Şadı demek on ıkı İstanbul, Uyatroseverler1nın goz e egı o 

senelik bir ayrılıttan sonra İstanbul halkının kartısma çıkacak. . 
Bu haber sevinç dalgası ·gibi 

şehrimizi dolaşıyor. 
"Şadimizi tekrar göreceğiz!,, 
Halkın kabahati olmadan, sey -

retmekten, istifade etmekten, be
dii zevkini, tiyatro sevgisini, artır
maktan mahrum eden bu aynlık 
isterse bir gün için olsun nihayete 
eriyor. 

Ve kim bilir, belki de Ş~di, İs
tanbul halkına. İstanbul Şadisine 
bir kere kavuştuktan sonra ikinci 
bir ayı·ılış için ne onda, ne de öte
kinde cesaret kalmıyacak .. 

B en Şadinin lstanbul sahne
sinde, vclevki, bir gün için 

olsun görünmeğe razı olduğunu 
işitince hemen gidip büyük san'at
kan buldum ve kendisile konuş
tum... Şadi, artık bizim sahnede 
görmef.e alıştığımız, sahnede tanı
dı<Yımız zayıf ve kesik bıyıklı, mah
c;p ve çekingen ~a~ırlı zat de~il. 

Bir sinema sahıbı olarak gcçır
diği bu sakin ve sessiz son seneler, 
ona epi yaramış .. Oldukça toplan
mış .. 

Kendisine ilk sualim şu oldu: 
_ Siz sahneden ayrılalı kaç se

ne geçti? 
_ On iki sene .. 
_ Kaç sene sahnede bulundu

nuz? 
_ Yirmi sene .. 
_ Hangi trupln oynamağa baş

lamıştınız? 

- İlanı hiirriyetten sonra bir 
he,·eskarlar grupu ile sahneye çık
mıştım. O grup, hep dağıldı. Yalnız 
içlerinde bir merhum Muvahhit ve 
bir de ben sahnede profesyonel o
larak kaldık. 

- Sahneyi niçin terkettiniz? 
- Şimdiye kadar bunu hiç bir 

kimseye söylemedim. MUsaade e -
derseniz size de söylemiyeyim. 

- Sahneden avnldığınız için mü 
teessir değil misiniz? 

Bana öyle geliy'\r ki, bir tirya
ki nasıl sigarasından, bir ayyaş na. 
sıl içkisinden vazgeçemezse bir 
san'atkiir için de san'atten vaz
geçmek öyle zordur. Acaba öyle 
değil mi? 

- Haklısınız, benim için bu san'. 
atten vazgeçmek büyUk bir ire.de 
işi oldu. Fakat sahneden ayrılma
sı büyük bir azaptır. Amma, onun 
içinde bulunması da bir başka ar 
zaptır. 

- Bu kadar büyük bir fasıladan 
sonra velevki bir gün için bile ol
sa tekrar sahneye avdet etmek si
ze heyecan vermiyor mu? 
- Bir haftadır, geceleri uyku uyu 
yamıyorum dersem bunu bir mü
balağa saymayınız .. Vakıa bu defa 
aşağı yukarı bir sene evvel sahne
de oynamış bulunuyorum. Onun 
için aramızdaki fasıla o kadar bü
yük değil .. '.h'akat siz de biliyorsu
nuz ki, ben on sene hiç, amma bir 
kere bile, sahneye çıkmadım. Sah
neden çekildikten sonra bir sine
ma açtım. Sinema işletip duruyo
rum. Sahneye bir defa daha çıkma
mağa da büyük bir kararım var
dı. Fakat geçen sene benim bu ka· 
rarımı bozan ve beni yeniden sah
neye götüren, götüren demiyece
ğim, daha doğrusu sürUkliyen bir 
hadise oldu. 

S onra bliyilk san'atkiir, bü
tün büyük san'atkarlara 

yara.şan bir tevazu ile sözüne şöyle 
devam ediyor: 

- Eğer sahnede ufak bir isim 
kazandımsa ben bunu İbnirrefik 
Ahmet Nuriye medyunum ... 

Onun vefatından sonra, hasılatı 
onun ailesine terkedilmek üzere, 
Ankara halkevi bir müsamere ter
tip etmişti. Bu müsamereye beni 
de davet ettiler. Ankara halkevinin 
davetiyesinden başka Raşit Rıza 
da bana sahsen bir mektup yolla
dı. Bu rn'ektup, bana, sana'timin, 

dilerek muhakemeye bakılacağı da-I 
va arzuhali suretlerinin tebliği maka- ı 
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

Şadi, "Sekizinci,, de · 

Habip Neccar Rolünd~ 

YAZAN: 
Suat Derviş 
gençliğimin heyecanlı seneleri~i ha 
tırlatıyordu. Bana Ahmet Beyı ha
tırlatıyordu. Ahmet Beyi hntırla
yınca ona ne kadar borçlu olduğu
mu düşünmemckliğime imkan yok
tu. Belki geçer de gitmek istemem 
korkusilc o dakikada teklifi kabul 
ettiğimi bildiren bir telgraf çektim. 

Gfıya o gün lbnirrefiğin herhan
gi bir piyesinde bir perde oynana
caktı. Fakat ben o perdeyi oyna· 
madan evvel Raşit Rıza bana bir 
oyun oynadı, bir oyun oynadı kL.. 

O, "Sekizinci,, yi hazırlatmış. ya
ni hepsini hazırlamış ... Ben~ de la~~ 
lettayin bir perde oynayacagımı du
ünürken hepsini birden oynama-

ş d .. l' ğa mecbur oldum. Şunu a soy ıye 
·m ki temsil gecesi içimdeki kor vı . . 

ku büsbütün büyüdü. Raşıt Rıza 
da vaktinde bu rolü oynamıştı. O
nun için ben oynamıyayım, tema
rüz edeyim diye düşiindüm .Fakat 
ti atro çok dolmuştu. Rivayete na-

y ben·ım gitmem bu kalabalı-zaran, 
ğı oraya getirmişti. 

$ adi, buraya gelince içinde 
duvduğu derin arzuyu te-

barüz etti~i ve dedi ki: . 
.._ Bunun için son dakıkada 

bisscttiğim arzunun bUtün kuvve
tine rağmen oynnmamazlık ede • 
medim. Fakat bu defa da perde a
çıldıktan sonra içimden temenni 
ctmeğe başladım: "Allahım sahne. 
ye çıkış sıram biraz gecikse .. ,. Fa
kat tiyatro, ben ayrıldığımdanberi 
biraz olsun değişmemişti. Ne mer
hameti ve ne de müsamahası var
dı. Sıram gelince bir dakika bir 
saniye geciktirmeden rolüm beni 
sahneye çekti. On sene a)Tildıktan 
sonra bu sahneye ilk çıkışımdı. Çok 
fena olacah11mı zannediyordum. Fa
kat hiçbir şey olmadı. Sahneye ilk 
adımımı atar atmaz töbe bozuldu, 
tılsım bozuldu. 

- Bu sene yine Ankara halkevinin 
davetile oraya gittim. Bu sefer yal
nız Sekizinciyi değil, yedi tane pi
yes oynadık. Şimdi de Yeşilayın 

menfaatine oynamağa karar ver-
dik.,, 

S an'atkara sahneye avdeti is
teyip istemediğini sorunca: 

- Vallahi, dedi, hayır, hayır di-
yoruz, sonra da bir yerden bir da
vet olunca, birisi çağırınca hemen 
koşuyoruz. Artık ne söyliyeceğimi 
şaşırdım. 

- Bay Şadi, oynadığınız zaman, 
en eevdiğiniz J'"Oller hangisi idi? 

- En sevd\ğim rol. "bir çiçek 
iki böcek,, deki rolümdü. 

ll 
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Rady·o 
Bugünkü 

lstanhul : 
Oile neşriyatı: 

program 

Saat 12.30, Plikla Türk musikisi, ız.so. 
Havadis; 13. Beyoğlu Halkevi gcisterit kolu 
tardmdan bir temsil; 14. Son. 
Akşam ne$riyatı: 
Saat: 18,30. Plikla dans musikisi: 19.30. 

Konferans: Ordu aaylavı Selim Sırrı Taı 
can (Rus edebiyatı)ı 20. Müzeyyen ve ar 
kadaşları tarafmdan Tıirk musikisi ve hallı 
şarkıları, 20,30. Omer Rıza tara 
fmdan Arapça ıoyl:v: 20,45: Muzaffer 
ve arkadaşları tarafmdan Tıirk musikisi vt 
halk şarkıları, saat ayarı, 21,15 .• Orkestra; 
22,15. Ajans ve borsa habe~lerı ve ertesı 
günün programı; 22,30 Plakla sololar, 
opera ve operet parçaları, 22. Son. 

• 
Günün program özü 

Senfonik Konserler: 
18. Roma, Milino: Senfonik konser (Mo 

r:art, Mohler), Brins Valter idaresinde: 20 
30. Stokholm: Şubertı Haendcl, laydn 
(Tor MaM'ın idaresinde): 
.lnfit Koıısnlt>.r: 

13,10. Bükreş: Dinicu orkt'~trası: 17 
Prag: Hafif musiki: 17. Liypzıg: Kar~ık 
çay zamanı ,musikisi: 18._ Var$ova: Ça:ıı 
saati konserı ; 18 10. Radıo - Romanıa• 
Plik: ıs.ıo. Biıkre$: Kilçıik radyo orkee 
trası ; 18,35. Viyana: Eğlcncelı konzer ; l!I 
Laypzig: Karışık buyuk konser : 20.2~. Var 
şova: Ingiliz musikisi plakları: 21. Nıs. Ps 
ris P. T. T.: Karışık konser; 21. Laypz g• 
Yeni hafif musiki konseri; 22. Roma: Ba?J 
do mızıka; 22,25. Blıkr~ş: Gece konserıo 
23. Stokholm: Hafıf muşıkı ; 23,10. Varşovı 
Orkestra. 
,J!Jf'rıthtr OJWrı>tlrr: 

18,30. Moskova: Operad~n nakil. 2.0.30. 
Mozartm 'Figaros Hochzcıt,. operası, 21 
Beri in. Yeni operet masil-jsi; 22. Milino~ 
Torin~: Tanmmı'$ operetlerd.cn parçaları 
22. Limoj, Lil: Operadan nakıl. 
ltt>sit:ıllt-r: 

16 ıs. Varşova: Akordeon musikisi. 22. 
40. Vareova: Macar earkılarL 

Dans Musikisi: 
23,30. Viyana: 23,30. Bertin; 23,45. Roma 

24, Vareova, 24,15. Milino. 

Teşrii Masuniyetleri 

Ka~d.rdmak istenen 

Meb'uslar 
Ankara, 10 (Tan muhabirinden)

Meclis, bugün Fikret Sılayın başkan. 
lığında toplandı. B. Yunus Nadi IMuğ 
lal, Necmettin Sadık (Sıvas~, Rı~kı 
(Zonguldak), Veli Yaşar (hayserı) , 
Emin Sazak (Eskişehir). Haydar 
Rüştü (Denizli), lsmail Hakkı (Bal~ 
kesir) ve Enver (Bnhkesir) in teşrıl 
masuniyctlerinin kaldırılmaları ?ak. 
kındaki taleplerin intihap de,:esı s?
nuna bırakılmasına ait m:ıhteht encil· 
men mazbataları okunarak tasvip e .. 
dilmiştir. · 

Bundan sonra bazı kanunlar kabul 
olunarak 936 da umumi mUvazen~ye 
giren bir kısım daireler blitçclerıne 

1 210 000 Iirnhk nazım tahsisatın ve. 
riıme~i tasvip edilmiştir. 

Kamutay pazartesi günü toplana. 

caktır. 

SOOO Liralık Mücevherat 
Dolandıranlar 

Geçen hafta Kapalıçarşıda anti~a
cı Musa zade B. Abdullahın 5000 lıra 
lık mücevheratını dolandırdyüan son 
ra iki sahte çek vererek bir .ttaly~ 
vapurile Istanbuldan kaçan ik.ı ecnebı 
hakkında tahkikat devam edıyorBun 
lar, İngiliz tebaasından Hans .ne ka
nsı Maristir. Vapur Pireye ugrıyaca 
ğı için İstanbul zabıtası tarafından 
Yunan polisine çekilen telgrafa ce
vap gelmiş ve Hans ile ka~ısı~ı~ va. 
pur<la.n çıkmadıkları bildirılmışt~r .. 

1stanbul polis mildUrJUğü yen~ bır 
telgrafla İtalyan polisini de vazıyet
ten haberdar etmiştir. 
Dolandıncılann bugünlerde yaka • 

1 !anacağı umuluyor . 

- En sevmediğiniz rol... 
_ Benim sevmediğim hiçbir rol 

yoktur. Hepsini sevdim ve seve 
seve oynadım. • 

- Bizim tivatro müellifleri için· 
de en çok beğendikleriniz kimler 
dir? 

- Ahmet Nuriyi severdim. Bil
mem isim unutuyor muyum? On
dan sonra aklıma Yesari ve Reşat 
Nuri geliyor. Onları da çok beğe
nirim. 

- Yesarinin bu sene temsil edi
len (Sürtük) piyesinin harikulade 
olduğu söyleniliyor, siz nasıl bul
dunuz? 

- Çok giizel olduğunu duydum. 
Fakat kendim görmedim. 

- Sinemanız var. Sinema tiyat
ro ile ayni şey değil mi? 

- Kat'iyyen ... Sinema benim ü
zerimde sahnenin yaptığı tesiri va 
pamaz ... Ben sinemayı hiç sevm~ 
dim. Zaten onu da seyretmem. KPn 
di sinemam olduğu hald"' bir filmi 
sonuna kadar takip ettiğim bir ke
re bile vaki olmamıştır. 

Çok gUzel bir filmi gider görQ. 
rüm. Fakat hiçbir filmi sonuna ka
dar seyre sabredemem ... 
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Meyvalardan ve meyvaların özünden yapılmı,tır. Şekersiz mey. 
va tuzu tertibi ve tekerli limonlu şampanya tertibi enfesi nefaiı 
nevileri vardır. Harareti teskin ve mideyi tashih eder. Şerbet ve 
limonata yerine dünyanın her tarafında bu 11hhi tertip ler kullaml 
maktadır. Yüzde be, yüz nisbetinde daha ucuz ve daha leziz ve 
aaha nefis olan Hasan gazöz özlerini tercih etmek menfaatiniz 
icabıdır. Kavanoz içerisinde 25, büyük 35, · dört misli 50 kuru•
tur. Hasan deposu. Ankara, lstanbuJ, Beyoğlu, Eıkitehir, Betik
ta§. 

Kanzuk Saç Eksiri 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendi -
rir. Dökülmesini keser. Kepek

leri tamamen giderir ve bU -
yüme kabiliyetlni artırarak s a 9 -

fara yeniden hayat verir. Koku -

su lltif t kullanışı kolay bir saç 

aks.iridir. 

lNGlLIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOCLU - lSTANBU:. 

'--------~--------------... -------
Dıvlel Oemf ryollırı · ve limanları işle ime U. idaresi ilinlar1 

Haydarpaşa Liman arazisinde kain 4 No. lu tahta ambardan müfrez 
yazıhane aylığı muhammen 1500 kuruş mukabilinde ve bir sene müddet· 
le açık arttırma suretile kiraya verilecektir. Açık arttırma 15-4-937 ta
rihinde saat 15 de H. Paşa Birinci işletme müdürlüğünde yapüacaktir. 
Taliplerin yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçesile ve gereken kanu
ni vesaik ile beraber mezkfı.r günde hazır bulunmaları ilan olunur. (1788) 

· Kapalı Zarf Usufile Eksiltme ilam 

Nafıa Vekaletinden ; 
1 - Eksiltmeye konul.an iş: Ankara kız lisesi kalorifer tesisatidır. Ke- • 

~if bedeli: 22484.51 liradır. , · 
2 \Eksiltme 16.4.1937 tarihinde·cuma günü saat 16 da Nafia vekale

ti yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. . . 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 112 kuruş bedel 
m ukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1686.34 liralık muvakkat te
minat vehnesi ve Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasını 
haiz olması ve 10.000.00 lira değerinde bir kalorifer tesisatını iyi bir şe
k ilde yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermesi mukta-
ziclir. Postada olacak gecikmeler kabu.1 edilmez. (732) (1749) · 

il Büyük ;;!1~::u ne hacet! ' 1 ~-------8-u_g_u_· n-İJ-. _n_B_u_· y-İJ-. k_D_e_v-le-tl_e_r...,i 

F Z 1 L Bu başlık altmda (YED!GUN) neşriyat mUessesesi çok mUhlın bir 

kitap serisi neşre başlamıştır. Sekiz kitaptan ibaret olan bu serinin 

ÇiliLACI 
Seni çok güzelleştirir. . 

tmal yeri: Edirne Kimyager 
\ > Fazıl Soysal Laboratuvarı. ~ f 
- -

Enterna.siyonal Sergi • ~ 
münasebetile 

Providance Transatlantikle 

PAAiS'e Se•ahal 
. Tafsilat için: 

Güzelliğin 

en birinci şartıdır. 
l 

Petrol Nizam 
!Btanbul İkinci !cra memurluğun

dan: Bir borçtan dolayı merhun ve 
paraya çevrilmesine karar verilen 
sandalya, masa, halı, ocak ve saire 
eşy.alar birinci aç1k artırma ile 21, 4, 
1937 çarşamba saat 10 dan saat 10,30 
a kadar Beyoğlu İstiklal caddesi 365 
No.lı mahalde satılacaktır. İsteklile
rin mahallinde hazır bulunmaları i
lan olunur. (31749) - . 
ANTıKA ALIYORU M • 

Eski Türk eserleri, gümüş, 
tahta, bakır, Beykoz vesair iş
lerle eski yağlıboya taıblo, gra
vür, porselen, fayans vazo ve 
biblolar, bronz heykeller, her ne
vi salon tezyinat eşyası alıyo
rum. Beyoğlunda İstiklal cad.
desinde eski Polonya sokağında 

• Merkez apartmanı (1) numaralı 
,_dairede Mimar Knol. .r 

KAYIP - Ziraat Bankası tasarruf 
cüzdanında kullandığım tatbik müh
rümü kaybettim. Yenisini yaptiraca~ 
ğmıdan hi.ikmü yoktur. - Kamil. 

.. ,, ~ 
~;! . lfı 

~J 

ilk kitabı 

BUG0NK0 .ALMANYA 
intişar etmiştir. Profesör Faik Sabri Duran tarafından tertip edilell 
bu kitap baştan başa nefis fotoğraflarla doludur. !çindeki malumatı 
hiçbir lugatte, hiçbir ansiklopedide bulmanıza imkan olmıyan bu se· 
rinin kitapları behemehal kütüphanenizde bulunmalıdır. Bugünkü 
devletleri yakından tanımak için bu neşriyattan daha mükemmel bir 
memba mev<:ıut değildir. Tab'mdaki fevkalade nefasetine rağmen her 
kitabın fiyatı yalnız (25) kuruştur. 

4---5--A--,-.~1-E ___ , Satıhk Duba 

Akay İtletmeıi Müdürlüğünden : 

Size: Akisleri müteharrik ziyadar, Parlak bir havuz teklif eder .. 
Latif bir ziYa, altında h~ manzaralı çiçekler .• 

Gözlerin zevkile şenlenr,n bir mesken .. 
Camekanmız iÇin dayanılmaz bir cazibe ... 

Fiyatıt taksitlerle ödenmek §8.rtile 825 LİRADIR. 

~------------------------------

Haliçte Piripaşa ile cami altında idaremizin malı bulunan ve su kesi
minden 30 santim yukarısına kadar bakır kapalı muhtelif eb'adda -8-
ağaç duba açık arttırma ile satılıktır. 

Bu dubaların bir tanesine veya bir kaçına da pey silrülebilir. Art.tı:rrrı• 
::!O Nisan 937 günü Akay Şefler Encümeninde saat 15 de başJrya.rıık 
16 da ihalesi yapılacağından taliplerin şartnameyi görmek üzere işletnıe 
Şeflığine ve % 7.50 güvenme ve arttırma paralarile o gün encümene 
gelmeleri. (1980) 
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